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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az oktatási és kulturális miniszter
1/2008. (I. 31.) OKM

rendelete

a szakirányú továbbképzés szervezésének
általános feltételeirõl  szóló

10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet módosításáról

A fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény
(a továb biak ban: fel sõ ok ta tá si tör vény) 153.  §-a (2) be kez -
dé sé nek c) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az
 oktatási és kul tu rá lis mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont -
jában fog lalt fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren -
de lem el:

1.  §

(1) A szak irá nyú to vább kép zés szer ve zé sé nek ál ta lá nos
fel té te le i rõl  szóló 10/2006. (IX. 25.) OKM ren de let
(a továb biak ban: Ren de let) 2.  §-a (1) be kez dé sé nek
c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Szak irá nyú to vább kép zés le het:]
„c) alap kép zé si vagy mes ter kép zé si szak kép zé si és ki -

me ne ti kö ve tel mé nye i ben meg ha tá ro zott, ön ál ló szak kép -
zett sé get ered mé nye zõ szak irány má so dik, il let ve to váb bi
szak irány ként tör té nõ el vég zé sét biz to sí tó kép zés;”

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

„(6) Az (1) be kez dés b) pont ja sze rint szer vez he tõ
a szak jo gász, szak köz gaz dász vagy szak mér nök szak kép -
zett sé get adó szak irá nyú to vább kép zés. Szak jo gász szak -
kép zett sé get csak jo gász, szak köz gaz dász szakképzett -
séget csak köz gaz dász, szak mér nök szak kép zett sé get csak
mér nök szak kép zett ség gel ren del ke zõk sze rez het nek.”

2.  §

A Ren de let 3.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(1) A fel sõ ok ta tá si in téz mény olyan alap kép zé si vagy
mes ter kép zé si szak hoz kap cso ló dó szak irá nyú to vább kép -
zés lé te sí té sé re jo go sult, amely sza kon kép zést foly tat hat.”

3.  §

(1) A Ren de let 4.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A fel sõ ok ta tá si in téz mény kép zé si prog ram já nak ré szét
ké pe zõ kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nyek kö te le zõ tar -
talmi ele mei:]

„b) a szak irá nyú to vább kép zés ben sze rez he tõ szak kép -
zett ség ok le vél ben sze rep lõ meg ne ve zé se;”

(2) A Ren de let 4.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A fel sõ ok ta tá si in téz mény kép zé si prog ram já nak ré szét
ké pe zõ kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nyek kö te le zõ tar -
talmi ele mei:]

„e) a kép zé si idõ, fél évek ben meg ha tá roz va;”

(3) A Ren de let 4.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé -
szül ki, és egy ide jû leg a (2) be kez dés szá mo zá sa (3) be -
kez dés re mó do sul:

„(2) A 2.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban meg ha tá ro -
zott szak irá nyú to vább kép zés ese té ben az (1) be kez dés
b) pont ja sze rin ti szak kép zett ség meg ne ve zé se a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott szak irány sze rin ti szak kép -
zett ség.”

4.  §

A Ren de let 5.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(1) Szak irá nyú to vább kép zés ben az ok le ve let a fel sõ -
ok ta tá si tör vény 62–63.  §-a sze rin ti ál ta lá nos sza bá lyok
figye lembe véte lével úgy kell ki ad ni, hogy az tar tal maz za
az alap kép zés ben vagy mes ter kép zés ben szer zett vég zett -
sé gi szin tet és a szak meg ne ve zé sét, amely re a szak irá nyú
to vább kép zés épül, a 2.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban
meg ha tá ro zott szak irá nyú to vább kép zés ese té ben to váb bá
az alap kép zés ben a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
szak irány sze rin ti, már meg szer zett szak kép zett sé get.”

5.  §

(1) A Ren de let 6.  §-ának (3)–(4) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(3) A ké re lem hez csa tol ni kell a szak irá nyú to vább kép -
zé si szak kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nye it, va la mint
a tan ter vet el fo ga dó sze ná tu si ha tá ro za tot, il let ve a 2.  §
(1) be kez dé sé nek c) pont já ban meg ha tá ro zott szak irá nyú
to vább kép zés ese té ben az alap kép zés má so dik, to váb bi
szak irányt tar tal ma zó tan ter vét.

(4) A 2.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti kép zés
 kivételével a nyil ván tar tá si ké re lem ben meg je lölt szak irá -
nyú to vább kép zés, il let ve a meg sze rez he tõ szak kép zett ség 
meg ne ve zé sé nek más szak irá nyú to vább kép zés, alap kép -
zé si vagy mes ter kép zé si szak, fel sõ fo kú szak kép zés meg -
ne ve zé sé tõl, il let ve az eze ken meg sze rez he tõ szak kép zett -
ség meg ne ve zé sé tõl egy ér tel mû en kü lön böz nie kell.”
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(2) A Ren de let 6.  §-a a kö vet ke zõ (6)–(8) be kez dé sek -
kel egé szül ki:

„(6) A Hi va tal a 2.  § (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti szak -
irá nyú to vább kép zé se ket az alap- vagy mes ter kép zé si szak 
kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nyé nek köz zé té te lét köve -
tõen, hi va tal ból in dult el já rás ke re té ben nyil ván tar tás ba
ve szi.

(7) A Hi va tal a 2.  § (1) be kez dé sé nek d) pont ja sze rin ti
szak irá nyú to vább kép zés nyil ván tar tás ba vé te le so rán, a
pe da gó gus szak vizs gá vá mi nõ sí tés rõl  szóló dön tés vo nat -
ko zá sá ban a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör -
vény 96.  § (5) be kez dés a) pont ja alap ján ki ké ri az Or szá -
gos Pe da gó gus-to vább kép zé si Bi zott ság vé le mé nyét. Az
Or szá gos Pe da gó gus-to vább kép zé si Bi zott ság a 2. szá mú
mel lék let sze rin ti szem pon tok alap ján ki ala kí tott vé le mé -
nyét 120 na pon be lül meg kül di a Hi va tal ré szé re.

(8) Pe da gó gus szak vizs gá vá ki zá ró lag olyan szak irá nyú 
to vább kép zés mi nõ sít he tõ, mely nek kép zé si ide je 4 fél év,
a kép zés so rán meg szer zen dõ kre di tek szá ma 120, mely bõl 
10 kre di tet a szak dol go zat tel je sí té sé vel le het megsze -
rezni.”

6.  §

A Ren de let ki egé szül e ren de let mel lék le té vel, és egy -
ide jû leg a Ren de let mel lék let ének meg je lö lé se 1. szá mú
mel lék let re vál to zik.

7.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, ren del ke zé se it az ezt köve tõen in dult el já rá sok ban kell
al kal maz ni.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a Ren de let 3.  §-a (2) be kez dé sé nek „A Fel sõ ok ta tá si

Re giszt rá ci ós Köz pont (a továb biak ban: Köz pont)” szö -
veg ré sze he lyé be „Az Ok ta tá si Hi va tal (a továb biak ban:
Hi va tal)” szö veg rész,

b) a Ren de let 6.  §-a (1)–(2) és (5) be kez dé se i nek, va la -
mint 8.  §-a (3)–(4) be kez dé se i nek „Köz pont” szö veg ré sze
he lyé be a „Hi va tal” szö veg rész,

c) a Ren de let 8.  §-a (4) be kez dé sé nek „Köz pont nak”
szö veg ré sze he lyé be a „Hi va tal nak” szö veg rész,

d) a Ren de let 8.  §-a (2) be kez dé sé nek „mel lék let ben”
szö veg ré sze he lyé be az „1. szá mú mel lék let ben” szö veg -
rész
lép.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Ren de let 3.  §-ának (4) be kez dé se.

(4) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon ha tá lyát
vesz ti.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

Melléklet
az 1/2008. (I. 31.) OKM rendelethez

[2. számú melléklet
a 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelethez]

A pedagógus-szakvizsgára felkészítõ
szakirányú továbbképzésekkel kapcsolatos vélemény

kialakításának szempontrendszere

1. A kép zés so rán el sa já tí tan dó kom pe ten ci ák, is me re -
tek, szak mai tu dás és sze rep vál la lás a gya kor lat ban, szak -
mai ké pes sé gek és kész sé gek:

A pe da gó gus kép zés ben szer zett is me re tek re és a köz ok -
ta tás ban szer zett ta pasz ta la tok ra épü lõ en a köz ok ta tás
rend sze ré nek, in téz mény rend sze ré nek mû kö dé sé vel, ha té -
kony irá nyí tá sá val; az ok ta tás-ne ve lés tar tal mi sza bá lyo -
zá sá nak új kö ve tel mé nye i vel és a tar tal mi kö ve tel mé nyek
ok ta tás ban és a ne ve lés ben tör té nõ gya kor la ti al kal ma zá -
sá val; a pe da gó gus te vé keny sé gé vel és az egyé ni sa já tos -
sá gok ra ér zé keny sze mé lyi ség for má lás sal kap cso la tos új
is me re tek és kom pe ten ci ák.

2. Meg ha tá ro zó is me ret kö rök és az ezek hez ren delt
kre di tér té kek:

Kö te le zõ is me ret kö rök: 55 kre dit

– Köz igaz ga tá si ve ze té si is me re tek: a Ma gyar Köz tár -
sa ság al kot má nyos alap jai, a köz igaz ga tás fel épí té se és
mû kö dé se, alap ve tõ ál lam ház tar tá si is me re tek, a köz igaz -
ga tá si el já rás sza bá lyai az ok ta tás ügy ben, eu ró pai uni ós
alap is me re tek.

– A ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény, mint szer ve zet: a köz -
ok ta tá si in téz mény mû kö dé se és an nak jogi sza bá lyo zá sa,
ha zai fej lesz té si és EU-s pri o ri tá sok, szer ve ze ti kul tú ra,
az in téz mény ve ze té se, in téz mény szin tû ter ve zés, infor -
mációáramlás, kom mu ni ká ció; in no vá ció és szer ve zet fej -
lesz tés, az in téz mény ké pé nek tu da tos ala kí tá sa.

– Az in téz mény és kör nye ze te: fenn tar tói jo gok és kö te -
le zett sé gek, kis tér sé gi együtt mû kö dés ke re tei, egyez te té si
me cha niz mu sok és fó ru mok, a csa lád dal való kap cso lat -
tar tás és in téz mé nyes for mái; az in téz mény ter mé sze ti és
épí tett kör nye ze te.

– A ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény ha té kony sá ga: a ha té -
kony ság mu ta tói, mé ré si le he tõ sé gei; a ta nu lói és a pe da -
gó gu si mun ka ér té ke lé se; a mi nõ ség biz to sí tás mód sze rei;
ta ná ri, ta nu lói és szü lõi szer ve zõ dé sek; az in téz mé nyi lég -
kör szo ci ál pszi cho ló gi ai jel lem zõi, össze füg gé se a tel je sít -
ménnyel.

– Az in teg rá ció és szeg re gá ció kér dé sei: hát rá nyos
meg kü lön böz te tés, az esély egyen lõ ség elve, fenn tar tói
meg ol dá sok az in teg rá ci ó ra, szek tor kö zi együtt mû kö dés.

– A pe da gó gus a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény szer ve ze -
té ben: a pe da gó gus sze re pei, mun ka te vé keny sé gei; pe da -
gó gi ai fo lya mat ter ve zés, in téz mé nyi fel ada tok meg szer ve -
zé se, együtt mû kö dés; szak mai ön is me ret és ön ref le xió a
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pe da gó gi ai gya kor lat ban; a pe da gó gu sok men tál hi gi é né je, 
konf lik tu sok és ke ze lé sük; a pe da gó gus te vé keny sé gét
 segítõ új el já rá sok, mód sze rek, tech ni kák; az ok ta tá si
 folyamat ter ve zé se, osz tá lyo zás, ér té ke lés.

– Sa já tos pe da gó gi ai, pszi cho ló gi ai is me re te ket és
mód sze re ket igény lõ sze mé lyek, il let ve cso por tok ne ve lé -
se-ok ta tá sa: a sa já tos ne ve lé si igé nyû gyer me kek, ta nu lók
köre, a pszi chés fej lõ dés za va rai  miatt sa já tos ne ve lé si igé -
nyû vé nyil vá ní tott gyer me kek, ta nu lók vizs gá la tá val kap -
cso la tos el já rá sok; egész ség ne ve lés, egész ség fej lesz tés,
men tál hi gi é né, drog meg elõ zés; hát rá nyos hely ze tû ek, le -
ma ra dók, fo gya té ko sok együtt ne ve lé se, az in teg rá ció fel -
té te lei; nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek az ok ta tás ügy ben;
az élet hosszig tar tó ta nu lás, fel nõtt ok ta tás.

Vá laszt ha tó is me ret kö rök: 55 kre dit

A vá lasz tá son ala pu ló is me ret kö rök az aláb bi ak le het -
nek:

a) a pe da gó gus kép zés ben szer zett szak kép zett ség sze -
rint dif fe ren ci ál va az új szak tu do má nyi és szakmódszer -
tani is me re tek, il let ve az adott pe da gó gu si fel ada tok el lá tá -
sá hoz szük sé ges el mé le ti és gya kor la ti is me re te ket meg -
erõ sí tõ, el mé lyí tõ, fel fris sí tõ is me re tek, a szak hoz kap cso -
ló dó meg szer zett tu dás, kész sé gek és ké pes sé gek to vább -
fej lesz té se;

b) a pe da gó gus mun ka kö rök höz, il let ve a köz ok ta tá si
in téz mé nyek egé szé hez kap cso ló dó spe ci á lis fel ada tok
(mé rés és ér té ke lés, szak ta nács adás, vizs ga el nö ki, szak ér -
tõi, mi nõ ség biz to sí tá si fel ada tok) el lá tá sá hoz szük sé ges
is me re tek, tu dás, kész ség és ké pes sé gek;

c) pe da gó gi ai és pszi cho ló gi ai ál ta lá nos és el mé le ti
 ismeretek, ké pes sé gek bõ ví té sét, il let ve meg szer zé sét
szol gá ló is me ret kö rök;

d) az is ko lai ok ta tás 5–6. év fo lya mán a nem szak rend -
sze rû ok ta tás fel ada ta i nak el lá tá sá ra fel ké szí tõ is me re tek.

 III. rész HATÁROZATOK

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

Az Alkotmánybíróság
9/2008. (I. 31.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz -
kö ze alkot mány elle nességének utó la gos meg ál la pí tá sá ra,

mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg -
állapítására irá nyu ló in dít vá nyok, va la mint al kot mány jo gi
pa nasz tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a Ma gyar
Köz tár sa ság Or szág gyû lé sé nek Ház sza bá lyá ról  szóló
46/1994. (IX. 30.) OGY ha tá ro zat 132.  § (5) be kez dé se
alkot mány elle nes, ezért azt 2008. de cem ber 31. nap já val
meg sem mi sí ti.

2. Az Al kot mány bí ró ság a Ma gyar Köz tár sa ság Or szág -
gyû lé sé nek Ház sza bá lyá ról  szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY
ha tá ro zat 132.  § (1)–(2), va la mint (4) és (6) be kez dé se alkot -
mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re
irá nyu ló in dít ványt el uta sít ja.

3. Az Al kot mány bí ró ság azt az in dít vá nyi ké rel met,
mely sze rint mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle -
nesség áll fenn a miatt, hogy az Or szág gyû lés nem sza bá -
lyoz ta az Al kot mány 29/B.  § (2) be kez dé se sze rin ti tit kos
sza va zás rész le tes sza bá lya it és meg sér té sé nek jog kö vet -
kez mé nye it el uta sít ja.

4. Az Al kot mány bí ró ság el uta sít ja azt az in dít vá nyi
 kérelmet, mely sze rint mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot -
mány elle nesség áll fenn a miatt, hogy az Or szág gyû lés
nem biz to sí tott jog or vos la tot a köz tár sa sá gi el nök meg -
választásáról  szóló or szág gyû lé si ha tá ro zat, il let ve a köz -
tár sa sá gi el nök meg vá lasz tá sá nak ered mé nye el len.

5. Az Al kot mány bí ró ság a köz tár sa sá gi el nök meg vá -
lasz tá sá ról  szóló 55/2005. (VI. 7.) OGY ha tá ro zat el len
 benyújtott al kot mány jo gi pa naszt vissza uta sít ja.

6. Az Al kot mány bí ró ság az in dít vá nyo kat egye bek ben
vissza uta sít ja.

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

INDOKOLÁS

I.

Az Al kot mány bí ró ság hoz két in dít vány ér ke zett a köz -
tár sa sá gi el nök rõl tör té nõ tit kos sza va zás sza bá lya i nak
 alkotmányosságával össze füg gés ben.

A köz tár sa sá gi el nök tit kos meg vá lasz tá sá ra vo nat ko zó
sza bá lyok kal kap cso la tos egyik in dít vány azért kér te
 mulasztásban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál -
la pí tá sát, mert hi á nyoz nak a tit kos sza va zás ga ran ci ái.
A Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé sé nek Ház sza bá lyá ról
 szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY ha tá ro zat (a továb biak ban:
Ház sza bály) 63.  §-a ugyan ren de zi a tit kos sza va zás in téz -

712 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/15. szám



mé nyé nek egyes el já rá si kér dé se it, en nek el le né re nem
 lehet tud ni, hogy mi ként mi nõ sül a tit kos sza va zás szem -
pont já ból az, ha a sza va zó kép vi se lõ be mu tat ja sza va za tát
a saj tó nak, vagy ha a sza va zó fül kén kí vül töl tik ki a sza va -
zó la pot, il let ve, ha a frak ci ók meg ha tá ro zott sza va zat
 leadására kö te le zik a frak ci ó hoz tar to zó kép vi se lõ ket.

Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nességet
ered mé nyez az in dít vá nyo zó sze rint az is, hogy a köztár -
sasági el nök-vá lasz tás ered mé nye el len nem biz to sít a jog -
al ko tó jog or vos la ti le he tõ sé get. Az in dít vá nyo zó kér te,
hogy az Al kot mány bí ró ság a le he tõ leg rö vi debb ha tár idõ
tû zé sé vel hív ja fel az Or szág gyû lést jog al ko tói fel ada tá -
nak tel je sí té sé re, amely be az in dít vá nyo zó sze rint a köz -
tár sa sá gi el nök meg vá lasz tá sá ra vo nat ko zó sza va zás meg -
is mét lé se is be le tar to zik.

Az in dít vá nyo zó a mu lasz tás meg ál la pí tá sát ál ta lá ban
véve az Al kot mány ra hi vat ko zás sal kér te. Utalt ugyan ak -
kor az in dít vá nyo zó az Al kot mány 29/B.  § (2) bekezdé -
sére, amely a köz tár sa sá gi el nök tit kos vá lasz tá sá ról ren -
del ke zik, az Al kot mány 20.  § (2) be kez dé sé re, mi sze rint
az or szág gyû lé si kép vi se lõk mun ká ju kat a köz ér de ké ben
vég zik, va la mint az Al kot mány 29.  §-ára. Hi vat ko zott
 továbbá az in dít vá nyo zó az 53/2002. (XI. 28.) AB ha tá ro -
zat ra, a 4/1999. (III. 31.) AB ha tá ro zat ra, va la mint a
22/1990. (X. 16.) AB ha tá ro zat ra.

Kér te az in dít vá nyo zó azt is, hogy az alkot mány elle nes
mu lasz tás meg ál la pí tá sa mel lett az Al kot mány bí ró ság hív -
ja fel az Or szág gyû lést a köz tár sa sá gi el nök-vá lasz tás
meg is mét lé sé re.

A má sik in dít vány elõ ter jesz tõi ugyan csak mu lasz tás -
ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sát
kér ték, mert a tör vényhozó nem biz to sí tot ta azo kat a
 garanciákat, ame lyek a köz tár sa sá gi el nök tit kos meg -
választását biz to sít ják, az Al kot mány 29/B.  § (2) be kez dé -
sé ben fog lal tak nak meg fele lõen. Az in dít vá nyo zók az zal
in do kol ták ál lás pont ju kat, hogy a „tit kos sza va zás” fo gal -
mát sem az Al kot mány, sem a Ház sza bály, sem a válasz -
tási el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény nem de fi ni ál ja.
 Véleményük sze rint a jog ál la mi ság csak ak kor ér vé nye sül -
het, ha a tit kos ság kö ve tel mény rend sze rét a tör vényhozó
sza bá lyoz za. Vagy is, ha meg ha tá roz za azt, hogy me lyek
azok a cse lek mé nyek, ame lyek meg sér tik a köz tár sa sá gi
el nök meg vá lasz tá sá ra vo nat ko zó el já rás so rán a sza va zás
tit kos sá gát.

Az in dít vá nyo zók mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot -
mány sér tés meg ál la pí tá sát kér ték azért is, mert a köz tár sa -
sá gi el nök meg vá lasz tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat a Ház -
sza bály tar tal maz za. Eze ket a sza bá lyo kat az in dít vá nyo -
zók ál lás pont ja sze rint tör vényi szint en kel le ne ren dez ni,
en nek hi á nya pe dig alkot mány elle nes hely ze tet ered mé -
nyez. Az in dít vá nyo zók sze rint a köz tár sa sá gi el nök, és
más ve ze tõ köz jo gi tiszt sé gek be töl tõi meg vá lasz tá sá nak
tit kos sá gát csak a tör vényi szin tû sza bá lyo zás biztosít -
hatja. A tit kos sza va zás or szág gyû lé si ha tá ro zat tal tör té nõ
ren de zé se az Al kot mány 70–71.  §-át sér ti. Ezt az zal in do -
kol ják, hogy „[a] köz tár sa sá gi el nö ki tiszt ség olyan tiszt -
ség, amely az Al kot mány ér tel mé ben min den ma gyar

 állampolgárt meg il le tõ al kot má nyos alap jo gi le he tõ ség
[Al kot mány 70.  § (6) be kez dés, ha meg fe lel a (sic!) Al kot -
mány ál tal elõ írt fel té te lek nek (vá lasz tó jog, élet kor).
 Ebbõl vi szont az kö vet ke zik, hogy a köz tár sa sá gi el nök
vá lasz tá sá nak tit kos sá gát is csak tör vényi sza bá lyok ban
le het de fi ni ál ni és rész le tez ni.” Te hát vé le mé nyük sze rint
az Al kot mány 70.  § (6) be kez dé sét sér tõ alkot mány elle nes
mu lasz tást ered mé nyez a tör vényi sza bá lyo zás hi á nya.
 Álláspontjuk sze rint alkot mány elle nes az a különbség -
tétel, ami a köz tár sa sá gi el nök meg vá lasz tá sá nak sza bá lyai 
és az or szág gyû lé si, va la mint ön kor mány za ti kép vi se lõk
meg vá lasz tá sá nak sza bá lyai kö zött van a tit kos ság tekin -
tetében.

Az in dít vá nyo zók ez zel össze füg gés ben kér ték a Ház -
sza bály 132.  § (1)–(2), va la mint (4)–(6) be kez dé se alkot -
mány elle nességének meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí té sét
is, mi vel a Ház sza bály – az Al kot mány 24.  § (4) be kez dé -
se, va la mint a jog al ko tás ról  szóló 1987. évi XI. tör vény
(a továb biak ban: Jat.) 46.  § (1) be kez dé se alap ján – csak az 
or szág gyû lé si kép vi se lõk re és az Or szág gyû lés mû kö dé si
rend jé re vo nat ko zó an sza bá lyoz hat, te hát alkot mány elle -
nesen ren dez te a ve ze tõ köz jo gi tiszt sé gek be töl tõ i nek
meg vá lasz tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat.

Az in dít vá nyo zók al kot mány jo gi pa naszt nyúj tot tak be
a köz tár sa sá gi el nök meg vá lasz tá sá ról  szóló 55/2005.
(VI. 7.) OGY ha tá ro zat (a továb biak ban: OGYh.) el len,
mi vel a köz tár sa sá gi el nök meg vá lasz tá sa kor nem ér vé -
nye sült a sza va zás tit kos sá ga. Az al kot mány jo gi pa nasszal 
kap cso lat ban min de nek elõtt azt fej tet ték ki, hogy be nyúj -
tá sá nak az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi
XXXII. tör vény (a továb biak ban: Abtv.) 48.  § (1) be kez -
dés ben fog lalt fel té te lei fenn áll nak. Vé le mé nyük sze rint
ugyan is a jog sé rel mük ab ban áll, hogy a köz tár sa sá gi
 elnök meg vá lasz tá sa kor nem ér vé nye sült a tit kos sza va -
zás, ami sér ti a jo gál la mi sá got [Al kot mány 2.  § (1) be kez -
dé se], az  Alkotmány és az al kot má nyos jog sza bá lyok
meg tar tá sá nak kö te le zett sé gét, amely az in dít vá nyo zók
sze rint az  Országgyûlést is köti az Al kot mány 20.  § (2) be -
kez dé se, va la mint 77.  § (2) be kez dé se alap ján. Emel lett az, 
hogy a tit kos sza va zás nem ér vé nye sült a köz tár sa sá gi
 elnök meg vá lasz tá sa kor az Al kot mány 29/B.  § (2) be kez -
dé sé vel is el len té tes. Az OGYh. egye di ha tá ro zat, ami nek
ha tá lya az Al kot mány 20.  § (2) be kez dé se alap ján az in dít -
vá nyo zók ra is ki ter jed – ér vel tek az in dít vá nyo zók.
 Miután pe dig a köz tár sa sá gi el nök meg vá lasz tá sá val kap -
cso lat ban nincs jog or vos la ti le he tõ ség, ezért a 60 nap szá -
mí tá sát az in dít vá nyo zók sze rint az OGYh. meg je le né sé tõl 
kell szá mí ta ni.

Kér ték, hogy „[a]z al kot mány jo gi pa naszt a mu lasz tás -
ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség  miatti jogalko -
tási el já rá sig füg gessze fel” az Al kot mány bí ró ság.

Az Al kot mány bí ró ság az in dít vá nyo kat, tár gyi azo nos -
sá guk ra te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes ügy -
rend jé rõl és an nak köz zé té te lé rõl  szóló, mó do sí tott és egy -
sé ges szer ke zet be fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro zat
(ABH 2003, 2065., a továb biak ban: Ügy rend) 28.  § (2) be -
kez dé sé nek meg fele lõen egye sí tet te és egy el já rás ban
 bírálta el.
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II.

Az Al kot mány bí ró ság ren del ke zõ rész ben fog lalt dön -
té se az aláb bi jog sza bá lyo kon ala pul:

Al kot mány:
„24.  § (4) Az Or szág gyû lés a je len lé võ or szág gyû lé si

kép vi se lõk két har ma dá nak sza va za tá val el fo ga dott Ház -
sza bály ban ál la pít ja meg mû kö dé sé nek sza bá lya it és tár -
gya lá si rend jét.”

„29/B.  § (2) Az Or szág gyû lés a köz tár sa sá gi el nö köt tit -
kos sza va zás sal vá laszt ja. A szük ség hez ké pest több szö ri
sza va zás nak van he lye. Az elsõ sza va zás alap ján meg -
választott köz tár sa sá gi el nök az, aki a kép vi se lõk két har -
ma dá nak sza va za tát el nye ri.”

„70.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén la kó hellyel
ren del ke zõ min den nagy ko rú ma gyar ál lam pol gárt meg -
illet az a jog, hogy az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá -
sán vá lasz tó és vá laszt ha tó le gyen, va la mint or szá gos nép -
sza va zás ban és népi kez de mé nye zés ben részt ve gyen.”

„71.  § (1) Az or szág gyû lé si kép vi se lõ ket, az Eu ró pai
Par la ment kép vi se lõ it, a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõ -
ket, va la mint a pol gár mes tert és a fõ vá ro si fõ pol gár mes tert 
a vá lasz tó pol gá rok ál ta lá nos és egyen lõ vá lasz tó jog alap -
ján, köz vet len és tit kos sza va zás sal vá laszt ják.”

Abtv.:
„48.  § (1) Az Al kot mány ban biz to sí tott jo ga i nak meg -

sér té se  miatt al kot mány jo gi pa nasszal for dul hat az Al kot -
mány bí ró ság hoz az, aki nek a jog sé rel me az alkot mány -
elle nes jog sza bály al kal ma zá sa foly tán kö vet ke zett be, és
egyéb jog or vos la ti le he tõ sé ge it már ki me rí tet te, il le tõ leg
más jog or vos la ti le he tõ ség nincs szá má ra biz to sít va.

(2) Az al kot mány jo gi pa naszt a jog erõs ha tá ro zat kéz -
besítésétõl szá mí tott hat van na pon be lül le het írás ban be -
nyúj ta ni.

(3) Az Al kot mány bí ró ság el já rá sá ra a 40–43.  §-ban fog -
lal tak az irány adók.”

Jat.:
„46.  § (1) Az Or szág gyû lés, [...] ha tá ro zat ban sza bá -

lyoz zák az ál ta luk irá nyí tott szer vek fel ada ta it, a sa ját mû -
kö dé sü ket, és ál la pít ják meg a fel adat kö rük be tar to zó ter -
ve ket.

(2) E ren del ke zés nem érin ti az (1) be kez dés ben fel so -
rolt szer vek nek az egye di ha tá ro zat meg ho za ta lá ra vo nat -
ko zó jo gát.”

Ház sza bály:
„63.  § (1) Az Al kot mány ban, más tör vény ben vagy

a Ház sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek ben a sza va zás tit -
ko san tör té nik.

(2) A tit kos sza va zás nál a jegy zõk sza va zat szám lá ló
 bizottságként jár nak el.

(3) A sza va zás bo rí ték ba he lye zett sza va zó la pon, sza va -
zó fül ke és urna igény be vé te lé vel tör té nik.

(4) A sza va zás ról jegy zõ könyv ké szül, ame lyet a jegy -
zõk ír nak alá.”

„132.  § (1) A ve ze tõ köz jo gi tiszt sé gek be töl tõ i nek
meg vá lasz tá sa so rán a Ház sza bály ál ta lá nos rendelkezé -
seit az e §-ban fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) Az Or szág gyû lés az Al kot mány ban, il le tõ leg kü lön
tör vényekben meg ál la pí tott sza bá lyok sze rint vá laszt ja
meg a köz tár sa sá gi el nö köt, a mi nisz ter el nö köt, az Al kot -
mány bí ró ság tag ja it, a Leg fel sõbb Bí ró ság el nö két, a leg -
fõbb ügyészt, az or szág gyû lé si biz to so kat, to váb bá az
 Állami Szám ve võ szék el nö két és al el nö ke it. A vá lasz tás
tit kos sza va zás sal tör té nik, ki vé ve a mi nisz ter el nök meg -
vá lasz tá sát.

(3) Ha tör vény va la mely tiszt ség vi se lõ meg vá lasz tá sa
vagy ki ne ve zé se elõtt a je lölt or szág gyû lé si bi zott ság elõtt
tör té nõ meg hall ga tá sát írja elõ, az erre ha tás kör rel ren del -
ke zõ bi zott ság a je löl tet meg hall gat ja, és a sze mé lyi ja vas -
la tot vé le mé nye zi. A je lölt mi nisz ter ré tör té nõ ki ne ve zé sé -
nek tá mo ga tá sá ról a bi zott ság nyílt sza va zás sal ha tá roz.

(4) Az Or szág gyû lés ál tal vá lasz tott tiszt ség vi se lõk ese -
té ben a ki ala kí tott vé le ményt a bi zott ság elõ adó ja az
 Országgyûlés ülé sén is mer te ti. A töb bi je lölt rõl a vé le -
ményt a bi zott ság el nö ke az Or szág gyû lés el nö ké nek kül di 
meg, aki azt a ja vas lat té te li és a ki ne ve zé si jog kör gya kor -
ló já hoz el jut tat ja.

(5) A (2) be kez dé sé ben fel so rolt sze mé lyek a meg vá -
lasz tá suk, a mi nisz te rek a ki ne ve zé sük után – ha a rá juk
vo nat ko zó sza bá lyok nem ír nak elõ más es kü szö ve get – az
Or szág gyû lés elõtt a Ház sza bály 4. szá mú mel lék le te sze -
rin ti es küt tesz nek, és alá ír ják az es kü ok mányt. Az eskü le -
té te lé nek el mu lasz tá sá ra a 8.  § (4) be kez dé sé nek ren del ke -
zé se it kell meg fele lõen al kal maz ni.

(6) Kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott tiszt sé gek betöl -
tõinek meg vá lasz tá sá ra – el té rõ ren del ke zés hi á nyá ban –
e § ren del ke zé se it kell al kal maz ni.”

OGYh.:
„Az Or szág gyû lés az Al kot mány 29/A.  §-ának (1) be -

kez dé se alap ján, 2005. au gusz tus 5-i ha tállyal dr. Só lyom
Lász lót köz tár sa sá gi el nök ké meg vá laszt ja.”

III.

Az in dít vá nyok az aláb bi ak sze rint rész ben meg ala po -
zot tak.

1. Az Al kot mány bí ró ság el sõ ként azt vizs gál ta, hogy
a Ház sza bály 132.  § (1)–(2), il let ve (4)–(6) be kez dé se
 sérti-e az Al kot mány 24.  § (4) be kez dé sét.

1.1. A Ház sza bály 132.  §-ának ren del ke zé sei a ve ze tõ
tiszt ség vi se lõk meg vá lasz tá sá val kap cso la tos egyes el já -
rá si sza bá lyo kat tar tal maz zák. A Ház sza bály 132.  § (2) be -
kez dé sé ben fel so rolt tiszt ség vi se lõk Or szág gyû lés ál ta li
meg vá lasz tá sa az Al kot mány, il let ve tör vény ren del ke zé se 
alap ján tar to zik az Or szág gyû lés ha tás kö ré be. A Ház sza -
bály 132.  § (2) be kez dé se pusz tán a tiszt ség vi se lõk meg vá -
lasz tá sá nak mód já ról, vagy is – a mi nisz ter el nök ki vé te lé -
vel – tit kos sza va zás ról ren del ke zik. E ren del ke zés te hát
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nem ál la pít meg kö te le zett sé get a Ház sza bály 132.  §
(2) be kez dé sé ben fel so rolt ve ze tõ tiszt ség vi se lõk re,
 hanem ki zá ró lag az Or szág gyû lés el já rá sát ren de zi.
Ugyan ez vo nat ko zik a 132.  § (3)–(4) be kez dé sé re is, ami
a je lölt or szág gyû lé si bi zott sá gi meg hall ga tá sá nak sza bá -
lya it, vagy is az ilyen eset ben a bi zott ság ál tal kö ve ten dõ
el já rás spe ci á lis sza bá lya it tar tal maz za.

A Ház sza bály 132.  § (5) be kez dé se a (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ve ze tõ tiszt ség vi se lõk es kü té te lé nek egyes
sza bá lya i ról ren del ke zik. A 132.  § (2) be kez dé sé ben fel so -
rolt tiszt ség vi se lõk es kü té te li kö te le zett sé ge az Al kot má -
nyon, il let ve tör vényen ala pul. A köz tár sa sá gi el nök az
 Alkotmány 29/D.  §-a alap ján, a mi nisz ter el nök a köz pon ti
ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor mány tag jai és
az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006. évi LVII. tör vény 
16.  §-a, az Al kot mány bí ró ság tag jai az Abtv. 11.  §-a alap -
ján, a leg fõbb ügyész az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony ról
és az ügyész sé gi adat ke ze lés rõl  szóló 1994. évi
LXXX. tör vény 15.  §-a alap ján, az or szág gyû lé si biz to sok
az  állampolgári jo gok or szág gyû lé si biz to sá ról  szóló
1993. évi LIX. tör vény 7.  §-a alap ján, az Ál la mi Szám ve -
võ szék el nö ke és al el nö kei az Ál la mi Szám ve võ szék rõl
 szóló 1989. évi XXXVIII. tör vény 11.  §-a alap ján köte -
lesek  esküt ten ni. Ezek a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk te hát
 jogszabályi ren del ke zés foly tán kö te le sek es küt ten ni
megválasztá sukat köve tõen.

A Leg fel sõbb Bí ró ság el nö ké nek es kü té te lét kü lön nem
ren de zi sem az Al kot mány, sem tör vény. Így a Leg fel sõbb
Bí ró ság el nö ké nek es kü té te li kö te le zett sé ge ki zá ró lag
a Ház sza bá lyon ala pul.

A ve ze tõ tiszt ség vi se lõk es kü té te li kö te le zett sé gü ket az
es kü szö veg el mon dá sá val és az es kü ok mány alá írá sá val
tel je sí tik. A ve ze tõ tiszt ség vi se lõk es kü jé nek szö ve gé rõl
– füg get le nül at tól, hogy es kü té te li kö te le zett sé gük az
 Alkotmányon, tör vényen, vagy ki zá ró lag a Ház sza bá lyon
ala pul – a Ház sza bály 4. szá mú mel lék le te ren del ke zik.

Az Al kot mány bí ró ság meg jegy zi, hogy az 1946. évi
I. tc., amely a köz tár sa sá gi el nök es kü-, il let ve fo ga da -
lom-té te li kö te le zett sé gé rõl ren del ke zett, az ál lam fõi eskü, 
il let ve fo ga da lom szö ve gét is sza bá lyoz ta. A ha tá lyos
 Alkotmány – el len tét ben a ma gyar köz jo gi ha gyo má nyok -
kal és más eu ró pai ál la mok al kot má nyá val – csu pán a köz -
tár sa sá gi el nök es kü té te li kö te le zett sé gé rõl ren del ke zik, az 
eskü szö ve gé rõl nem.

Az es kü té tel el ma ra dá sá nak kö vet kez mé nyét ugyan -
csak a Ház sza bály ren de zi va la mennyi ve ze tõ tisztségvi -
selõ vo nat ko zá sá ban. Ez alap ján az es kü té telt el mu lasz tó
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ re az or szág gyû lé si kép vi se lõk re
irány adó szank ci ót kell al kal maz ni, ame lyet a Ház sza bály
8.  § (4) be kez dé se sza bá lyoz, vagy is „az eskü le té te lé ig és
az es kü ok mány alá írá sá ig – az ala ku ló ülés meg tar tá sá val
szük ség sze rû en együtt járó fel ada tok el vég zé sé nek ki vé te -
lé vel – nem ve het részt az Or szág gyû lés mun ká já ban; tisz -
te let díj ra és költ ség té rí tés re csak ak kor jo go sult – vissza -
me nõ leg is –, il le tõ leg ked vez ményt ak kor ve het igény be,
mi u tán es küt tett.”

1.2. A Ház sza bály sa já tos jog for rás, mi vel meg al ko tá sa 
az Al kot mány 24.  § (4) be kez dé se – vagy is az Al kot mány
köz vet len fel ha tal ma zá sa – alap ján tör té nik, a kép vi se lõk
mi nõ sí tett több sé gû sza va za tá val. A mi nõ sí tett több sé gû
sza va zás al kot má nyos ga ran cia, amely a kép vi se lõk kö zöt -
ti szé les körû egyet ér tést hi va tott biz to sí ta ni a Ház sza bály
tar tal mát il le tõ en. [1/1999. (II. 24.) AB ha tá ro zat, ABH
1999, 25.; 4/1999. (III. 31.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 52.]
A mi nõ sí tett több sé gi sza va zás a Ház sza bály tar tal má val
áll össze füg gés ben, amely azt hi va tott biz to sí ta ni, hogy az
Or szág gyû lés Al kot mány ban rög zí tett fel ada ta it mi nél
 hatékonyabban és az Al kot mány nak meg fele lõen tud ja
 ellátni. Az Al kot mány 24.  § (4) be kez dé se alap ján az
 Országgyûlés arra ka pott fel ha tal ma zást, hogy a Ház sza -
bály ban sa ját mû kö dé sét és tár gya lá si rend jét sza bá lyoz za. 
E fel ha tal ma zó ren del ke zés bõl kö vet ke zõ en az Or szág -
gyû lés nem ren del ke zik fel ha tal ma zás sal arra, hogy a Ház -
sza bály ban az Or szág gyû lés mû kö dé sét és tár gya lá si rend -
jét nem érin tõ kér dé se ket sza bá lyoz zon.

1.3. Az es kü té te li kö te le zett ség az adott tiszt ség be töl -
té sé nek fel té te le, így az es kü té tel el mu lasz tá sa az adott
 hivatal be töl té sé re van ki ha tás sal. Az Or szág gyû lés ál tal
vá lasz tott tiszt ség vi se lõ es kü té te lé nek el mu lasz tá sa csak
ak kor érin ti az Or szág gyû lés mû kö dé sét, ha maga az adott
tiszt ség az Or szág gyû lés mû kö dé sé ben sze re pet tölt be.
Te hát a Ház sza bály az es kü té tel te kin te té ben is ki zá ró lag
az Or szág gyû lés sa ját mû kö dé si kö ré ben sza bá lyoz hat. Az
Or szág gyû lés ál tal vá lasz tott, a Ház sza bály 132.  §-ában
fel so rolt ve ze tõ tiszt ség vi se lõk es kü té te li kö te le zett sé ge és 
e kö te le zett ség el mu lasz tá sá nak kö vet kez mé nyei azon ban
nem érin tik az Or szág gyû lés mû kö dé sét, ezért ezek re
 vonatkozóan a Ház sza bály nem sza bá lyoz hat. E kér dé sek
tör vényi szin tû ren de zést igé nyel nek. Ugyan ez vo nat ko zik 
az eskü szö ve gé re a Ház sza bály 132.  § (2) be kez dé sé ben
fel so rolt tiszt ség vi se lõk vo nat ko zá sá ban.

A Ház sza bály 132.  § (5) be kez dé se olyan kér dés kör ben
sza bá lyo zott, amely nem tar to zik az Or szág gyû lés mû kö -
dé se, il let ve tár gya lá si rend je kö ré be. Ez zel a Ház sza bály
túl ter jesz ke dett az Al kot mány 24.  § (4) be kez dé sé ben fog -
lalt fel ha tal ma zá son. Mind ezek alap ján az Alkotmány -
bíróság meg ál la pí tot ta, hogy a Ház sza bály 132.  § (5) be -
kez dé se alkot mány elle nes.

A Ház sza bály 132.  § (5) be kez dé sé nek azon na li ha -
tállyal tör té nõ meg sem mi sí té se az zal a kö vet kez ménnyel
jár na, hogy az érin tett ve ze tõ tiszt ség vi se lõk es kü té te lé re,
va la mint an nak el ma ra dá sá ra vo nat ko zó an sem mi lyen
sza bá lyo zás nem vol na. Ezért – a jog biz ton ság ra te kin tet -
tel – az Al kot mány bí ró ság a Ház sza bály 132.  § (5) be kez -
dé sét 2008. de cem ber 31. nap já val sem mi sí tet te meg.

2. Az in dít vá nyo zó sze rint mu lasz tás áll fenn, mi vel
a Ház sza bály nem kel lõ en ki me rí tõ en ren de zi a köz tár sa -
sá gi el nök meg vá lasz tá sá nál a tit kos sza va zás ra vo nat ko zó 
sza bá lyo kat, il let ve azok meg sér té sé nek jog kö vet kez mé -
nye it (a Ház sza bály 63.  § és 132.  §-ában). Így töb bek
 között nem biz to sí tott a jog or vos la ti jog sem a köztársa -
sági el nök-vá lasz tás ered mé nyé vel szem ben.
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2.1. Az Al kot mány bí ró ság nak a mu lasz tás ban meg -
nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló
ha tás kö rét az Abtv. 49.  §-a sza bá lyoz za.

Az Abtv. ezen ren del ke zé sét, va la mint az Alkotmány -
bíróság gya kor la tát is figye lembe véve a mu lasz tás ban
meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá nak két 
együt tes fel té te le van:

– a jog al ko tó jog sza bá lyi fel ha tal ma zá son ala pu ló,
vagy fel tét len jog sza bá lyi ren de zést igény lõ kér dés ben
jog al ko tói kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get,

– és a jog al ko tói kö te le zett ség el mu lasz tá sá nak ered -
mé nye ként alkot mány elle nes hely zet ke let ke zik.

Az Al kot mány bí ró ság a 35/2004. (X. 6.) AB ha tá ro za tá -
ban az aláb bi ak ban össze gez te az Abtv. 49.  § (1) be kez dé -
sé ben sze rep lõ „jog al ko tói mu lasz tás” és „alkot mány elle -
nes hely zet” egy más hoz való vi szo nyá ra vo nat ko zó ál lás -
pont ját: „Az Al kot mány bí ró ság kö vet ke ze te sen ér vé nye sí -
tett ál lás pont ja, hogy a jog al ko tói mu lasz tás nak és az
alkot mány elle nes hely zet nek együt te sen kell fenn áll nia
[22/1990. (X. 16.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 83, 86.;
37/1992. (VI. 10.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 227, 232.].
A jog al ko tói fel adat el mu lasz tá sa ön ma gá ban nem fel tét -
le nül je len t alkot mány elle nességet [14/1996. (IV. 24.) AB
ha tá ro zat, ABH 1996, 56, 58–59.; 479/E/1997. AB ha tá ro -
zat, ABH 1998, 967, 968–969.; 1080/D/1997. AB ha tá ro -
zat, ABH 1998, 1045, 1046.; 10/2001. (IV. 12.) AB ha tá -
ro zat, 2001, 123, 131.], a mu lasz tás ból ere dõ alkot mány -
elle nes hely ze tet min den eset ben csak konk rét vizs gá lat
ered mé nye ként le het meg ál la pí ta ni.” (ABH 2004, 504,
508.)

2.2. A köz tár sa sá gi el nök meg vá lasz tá sa az Or szág -
gyû lés fel ada ta az Al kot mány 19.  § (1) be kez dés k) pont ja,
va la mint 29/A.  § (1) be kez dé se alap ján. Az Or szág gyû lés
mû kö dé sé nek alap el ve az Al kot mány 23.  §-a ér tel mé ben
a nyil vá nos ság. Ez alól te rem te nek ki vé telt az Al kot mány
és a Ház sza bály egyes ren del ke zé sei. Ezek közé tar to zik
a köz tár sa sá gi el nök meg vá lasz tá sa is, amely nek tit kos sá -
gá ról az Al kot mány 29/B.  §-a ren del ke zik. Az Or szág gyû -
lés mû kö dé se szem pont já ból te hát nem a sza va zás nyil vá -
nos sá ga, ha nem a tit kos ság je len t ki vé telt. Erre utal az is,
hogy a Ház sza bály a kü lön le ges el já rá sok kö zött sza bá -
lyoz za azo kat az el já rás-tí pu so kat, ame lyek ben a sza va zás
a Ház sza bály ren del ke zé sé nél fog va tör té nik tit ko san
(Ház sza bály 132. és 133.  §-ában meg ha tá ro zott el já rá sok).

Jel lem zõ en a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk meg vá lasz tá sa tör -
té nik tit ko san, a Ház sza bály 132.  § (2) be kez dé sé ben fel -
so rol tak vo nat ko zá sá ban. Vagy is a köz tár sa sá gi el nök ese -
té ben az al kot má nyo zó ha ta lom, míg a Ház sza bály 132.  §
(2) be kez dé sé ben fel so rolt to váb bi ve ze tõ tiszt ség vi se lõk
vo nat ko zá sá ban az Or szág gyû lés mi nõ sí tett több ség gel
meg ho zott dön té sén ala pul a sza va zás tit kos sá ga, vagy is
a ki vé tel meg te rem té se a nyil vá nos ság elve alól.

A köz tár sa sá gi el nök meg vá lasz tá sa ese té ben az
1946. évi I. tc. 4.  § (2) be kez dé se le he tõ vé tet te a tit kos sza -
va zás mel lett a köz tár sa sá gi el nök köz fel ki ál tás sal tör té nõ
meg vá lasz tá sát is. Bár az 1946. évi I. tc. köz tár sa sá gi

 elnök meg vá lasz tá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé sei min ta -
ként szol gál tak a ha tá lyos sza bá lyo zás ki ala kí tá sa kor, az
al kot má nyo zó csak a sza va zás tit kos sá gá ra vo nat ko zó ren -
del ke zést vet te át. Ugyan ak kor az Or szág gyû lés, mint
 alkotmányozó ha ta lom bár mi kor dönt het úgy, hogy a
 vezetõ tiszt ség vi se lõk, így a köz tár sa sá gi el nök meg -
választásáról is a nyil vá nos ság el vé nek ér vé nye sü lé se
mel lett sza vaz hat nak a kép vi se lõk.

Az Al kot mány 71.  §-a az or szág gyû lé si, Eu ró pa Par la -
men ti, és he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk, va la mint pol -
gár mes te rek meg vá lasz tá sá nak alap el ve i rõl ren del ke zik.
E vá lasz tá si tí pu sok kal össze füg gés ben szól a sza va zás tit -
kos sá gá ról, mint vá lasz tá si alap elv rõl. En nek tar tal má ról
a kö vet ke zõ ket fej tet te ki az Al kot mány bí ró ság a 32/2004.
(IX. 14.) AB ha tá ro za tá ban: „Az Al kot mány 71.  § (1) be -
kez dé sé ben sza bá lyo zott sza va zás tit kos sá ga ön ma gá ban
nem alap ve tõ jog, ha nem a vá lasz tá sok egyik alap el ve, a
vá lasz tó jog, il le tõ leg a nép sza va zás hoz való al kot má nyos
alap jog gya kor lá sá nak, a vá lasz tá sok de mok ra tiz mu sá nak
az Al kot mány ban sza bá lyo zott egyik el já rá si ga ran ci á ja.
Ezért az Al kot mány ban sza bá lyo zott alap ve tõ jo go kat kor -
lá to zó jog sza bá lyok al kot má nyos sá gá nak meg íté lé sé re az
Al kot mány bí ró ság ál tal ki mun kált ún. »szük sé ges ség/ará -
nyos ság« teszt al kal ma zá sá val a sza va zás rend jé re vo nat -
ko zó vá lasz tá si el já rá si sza bá lyok alkot mány elle nessége
a sza va zás tit kos sá gá nak sé rel me  miatt nem ítél he tõ meg.
(...) A sza va zás tit kos sá gá nak kö ve tel mé nye azt je len ti,
hogy az egyes vá lasz tó pol gá rok ál tal le adott sza va zat tar -
tal ma sem mi lyen kö rül mé nyek kö zött nem ke rül het nyil -
vá nos ság ra. Ez az al kot má nyos alap elv azt a kö ve tel ményt 
tá maszt ja az ál lam mal szem ben, hogy a sza va zás rend jé re
és a sza va za tok szám lá lá sá ra, össze sí té sé re olyan sza bá -
lyo kat kö te les al kot ni, és a sza va zás kor olyan fel té te le ket
kö te les biz to sí ta ni, ame lyek ga ran tál ják, hogy a válasz -
tópolgár ál tal le adott sza va zat tar tal ma má sok szá má ra
ne le gyen meg is mer he tõ, il le tõ leg meg ál la pít ha tó.” (ABH
2004, 446, 453.)

A Ház sza bály 132.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
ve ze tõ tiszt ség vi se lõk köz ve tett meg vá lasz tá sá ra nem az
Al kot mány 71.  §-a irány adó. Eb bõl kö vet ke zõ en a ve ze tõ
köz jo gi tiszt ség vi se lõk meg vá lasz tá sá nak tit kos sá ga nem
hoz ha tó össze füg gés be az Al kot mány 71.  §-ában sza bá -
lyo zott vá lasz tó jog gya kor lá sá nak tit kos sá gá val. Így sem
eb bõl a ren del ke zés bõl, sem az Al kot mány 70.  §-ából nem
ve zet he tõ le olyan jog al ko tói kö te le zett ség, hogy az
 Országgyûlésben a köz tár sa sá gi el nök rõl tör té nõ sza va -
zás nál az alap jo gi ér te lem ben vett sza va zás tit kos sá gá nak
sza bá lya it kel le ne al kal maz ni.

A tit kos sza va zás le foly ta tá sa az Or szág gyû lés mû kö dé -
se és dön tés ho za ta la kö ré be tar to zó kér dés. Az erre vo nat -
ko zó ren del ke zé sek ugyan is azt ha tá roz zák meg, hogy a
kép vi se lõk mi lyen mó don ad hat ják le sza va za ta i kat. Ezért
nem te kint he tõ alkot mány elle nesnek az, hogy a köz tár sa -
sá gi el nök meg vá lasz tá sá ra vo nat ko zó el já rá si sza bá lyo kat 
– konk ré tan a tit kos sza va zás sza bá lya it – a Ház sza bály
ren de zi.
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A kép vi se lõ a sza va zás tit kos sá ga alap ján arra jo go sult,
hogy sza va za tát a nyil vá nos ság ki zá rá sá val adja le, il let ve
nem kö te lez he tõ sza va za ta nyil vá nos ság ra ho za ta lá ra. Az
el já rás nyil vá nos sá ga aló li ki vé tel meg te rem té sé vel a kép -
vi se lõ nek le he tõ sé get biz to sí ta nak arra, hogy sza va za tát
min den kül sõ kény szer tõl és be fo lyás tól men te sen, lel ki is -
me re te sze rint adja le. A tit kos sza va zás te hát el sõ sor ban
azt a kö ve tel ményt tá maszt ja az Or szág gyû lés sel szem ben, 
hogy meg fe le lõ fel té te lek kel biz to sít sa azt, hogy a kép -
viselõk sza va za ta i kat a nyil vá nos ság ki zá rá sá val ad has sák
le, il let ve, hogy a le adott kép vi se lõi sza va za tok ne le gye -
nek be azo no sít ha tók. Erre vo nat ko zó an tar tal maz sza bá -
lyo kat a Ház sza bály 63.  §-a.

A Ház sza bály 13.  § (4) be kez dé se alap ján a kép vi se lõ
kö te les te vé keny sé gét az Al kot mány és a jog sza bá lyok
ren del ke zé se i nek meg fele lõen vé gez ni, va la mint a Ház -
sza bály elõ írásait meg tar ta ni. Ez vo nat ko zik a tit kos
 szavazás sza bá lya i nak meg tar tá sá ra is. Az Al kot mány
29/B.  §-ából azon ban nem le het le ve zet ni az Or szág gyû lés 
sza bá lyo zá si kö te le zett sé gét arra vo nat ko zó an, hogy a sza -
va za tát nyil vá nos ság ra hozó kép vi se lõ vel szem ben jogi
szank ci ó kat ál la pít son meg. A Ház sza bály ban – vagy jog -
sza bály ban – az Or szág gyû lés Al kot mány ból le ve zet he tõ
sza bá lyo zá si kö te le zett sé ge arra vo nat ko zó an áll fenn,
hogy a kép vi se lõk szá má ra a sza va zat tit kos sá ga el já rá si -
lag biz to sí tott le gyen.

Nem ál la pít ha tó meg alkot mány elle nes mu lasz tás
 amiatt sem, hogy az Or szág gyû lés nem biz to sí tott jog or -
vos la ti jo got a köz tár sa sá gi el nök meg vá lasz tá sá val szem -
ben. Az Al kot mány 29/B.  §-ból, amely a köz tár sa sá gi
 elnök meg vá lasz tá sá nak sza bá lya it ren de zi, nem ve zet he tõ 
le sem a kép vi se lõk, sem más nak a joga a vá lasz tás ered -
mé nyé vel szem be ni jog or vos lat ra. A jog or vos la ti jog tar -
tal ma sze rint azt biz to sít ja, hogy min den ki jog or vos lat tal
él het az olyan bí rói, ál lam igaz ga tá si vagy más ha tó sá gi
dön tés sel szem ben, amely jo gát vagy jo gos ér de két érin ti.
A köz tár sa sá gi el nök meg vá lasz tá sa, és az ar ról ho zott
egye di ha tá ro zat nem vet fel ilyen érin tett sé get, az jo go kat, 
kö te le zett sé ge ket nem ke let kez tet. Így nem alkot mány -
elle nes a jog or vos lat hi á nya e dön tés sel szem ben.

3. Az Al kot mány bí ró ság az OGYh.-ra vo nat ko zó an
elõ ter jesz tett al kot mány jo gi pa nasszal kap cso lat ban a kö -
vet ke zõ ket ál la pít ja meg. Az Abtv. 48.  § (1) be kez dé se
sze rint al kot mány jo gi pa naszt az nyújt hat be, aki nek a jog -
sé rel me a miatt állt elõ, mert az egye di ügyé ben meg ho zott
dön tés ben alkot mány elle nes jog sza bály ke rült al kal ma -
zás ra. Mi vel az OGYh. nem az in dít vá nyo zó ál tal kez de -
mé nye zett el já rás alap ján szü le tett, ezért meg ál la pít ha tó,
hogy az al kot mány jo gi pa nasz Abtv.-ben fog lalt fel té te lei
(,,aki nek a jog sé rel me”) nem áll nak fenn. Az in dít vá nyo zó 
jo go su lat la nul ter jesz tett be ké rel met. Az al kot mány jo gi
pa nasz el já rás ban az in dít vá nyo zó nak az egye di ügyé ben
ho zott dön tés ben al kal ma zott jog sza bály alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sá ra van le he tõ ség. Az in dít vá nyo -
zók az OGYh.-t tá mad ták, mely sa ját ál lí tá suk sze rint is
egye di ha tá ro zat, s nem hi vat koz tak ez zel kap cso lat ban
jog sza bály alkot mány elle nességére. Az Al kot mány bí ró -

ság gya kor la ta sze rint a ki zá ró lag sze mé lyi kér dé sek ben
ho zott or szág gyû lé si ha tá ro za tok a jog al ko tás ról  szóló
1987. évi XI. tör vény 46.  § (2) be kez dé se sze rin ti egye di
ak tus nak mi nõ sül nek, ezért vizs gá la tuk nem tar to zik az
Al kot mány bí ró ság ha tás kö ré be. [1375/B/1992. AB ha tá -
ro zat, ABH 1993, 862, 863.; 753/B/1995. AB ha tá ro zat,
ABH 1995, 981.; 22/1999. (VI. 30.) AB ha tá ro zat, ABH
1999, 176., 50/2003. (XI. 5.) AB ha tá ro zat, ABH 2003,
566.]

Az Ügy rend 29.  §-a sza bá lyoz za az al kot mány bí ró sá gi
el já rás ban a vissza uta sí tás jog cí me it. Az Ügy rend 29.  §
c) pont ja sze rint az Al kot mány bí ró ság az in dít ványt
vissza uta sít ja, ha az el já rás in dít vá nyo zá sá ra az in dít vá -
nyo zó nak nincs jo go sult sá ga, a 29.  § e) pont ja ér tel mé ben
pe dig vissza uta sí tást ered mé nyez az is, ha a be nyúj tott
 alkotmányjogi pa nasz nem fe le l meg az Abtv. 48.  § (1) és
(2) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek nek. Ezek re te kin tet tel
az Al kot mány bí ró ság az OGYh.-val kap cso la to san elõ ter -
jesz tett al kot mány jo gi pa naszt vissza uta sí tot ta.

4. Az egyik in dít vá nyo zó kér te, hogy az Al kot mány bí -
ró ság – a 2005-ös köz tár sa sá gi el nök-vá lasz tás érvény -
telenségének meg ál la pí tá sa mel lett – hív ja fel az Or szág -
gyû lést a köz tár sa sá gi el nök-vá lasz tás meg is mét lé sé re. Az 
 Alkotmánybíróság ha tás kö re it az Abtv. 1.  §-a szabá -
lyozza. Az Al kot mány bí ró ság nak ez alap ján arra van
hatás köre, hogy jog sza bá lyok, va la mint az ál la mi irá nyí tás 
egyéb jogi esz kö zei al kot má nyos sá gá ról dönt sön. Nincs
azon ban ha tás kö re arra, hogy az Or szág gyû lést egye di
 határozat meg ho za ta lá ra hív ja fel. Ezért az Alkotmány -
bíróság az in dít ványt eb ben a ré szé ben az Ügy rend 29.  §
b) pont ja alap ján vissza uta sí tot ta.

Az Al kot mány bí ró ság je len ha tá ro za tá nak Ma gyar
Köz löny ben tör té nõ köz zé té te le az Abtv. 41.  §-án ala pul.

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

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

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

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

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

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

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 685/E/2005.
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Az Alkotmánybíróság
10/2008. (I. 31.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
ál tal or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá nyu ló
alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nya és az azon sze rep lõ kér dés
hi te le sí té se tár gyá ban ho zott ha tá ro zat el len be nyúj tott
 kifogás alap ján meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
167/2007. (VII. 18.) OVB ha tá ro za tát meg sem mi sí ti és
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott sá got új el já rás ra uta sít ja.

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

INDOKOLÁS

I.

A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Ve.) 130.  § (1) be kez dé se alap ján ki fo -
gást nyúj tot tak be az Al kot mány bí ró ság hoz az Or szá gos
Vá lasz tá si Bi zott ság (a továb biak ban: OVB) 167/2007.
(VII. 18.) OVB ha tá ro za ta el len, amely ben az indítvá -
nyozó az OVB ha tá ro za tá nak meg sem mi sí té sét és az OVB
új el já rás ra uta sí tá sát kéri.

Az OVB a tá ma dott ha tá ro za tá ban hi te le sí tet te an nak,
az or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá nyu ló alá -
írás gyûj tõ ív nek a min ta pél dá nyát, ame lyen a kö vet ke zõ
kér dés sze re pel: „Egyet ért-e Ön az zal, hogy Ma gyar or szá -
gon a je len le gi egy biz to sí tós szo li da ri tás elvû kö te le zõ
egész ség biz to sí tá si rend szer ben az üz le ti biz to sí tók sem -
mi lyen for má ban ne kap ja nak sze re pet a nép sza va zást
 követõ év tõl szá mí tott 5 éven át?”

A 167/2007. (VII. 18.) OVB ha tá ro zat a Ma gyar Köz -
löny 96. szá má ban 2007. jú li us 20-án je len t meg. Az
 Alkotmánybíróság meg ál la pí tot ta, hogy a ki fo gást a
Ve. 130.  § (1) be kez dé sé ben elõ írt mó don és ha tár idõn
 belül, 2007. au gusz tus 2-án nyúj tot ták be az OVB-hez.

A ki fo gás be nyúj tó já nak ál lás pont ja sze rint a nép sza va -
zás ra bo csá tan dó kér dés nem fe le l meg az or szá gos nép -
sza va zás ról  szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban:
Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé ben sza bá lyo zott kö ve tel mé -
nyek nek, sér ti az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyét. Nem
 értelmezhetõ egy ér tel mû en, ezért nem fe le l meg sem a
 választópolgári, sem a jog al ko tói egy ér tel mû ség kö ve tel -
mé nyé nek.

A ki fo gás hi vat ko zik arra is, hogy a kér dés alap ján
az Or szág gyû lés nek alkot mány elle nes tör vényt kel le ne
 alkotnia. Az a sza bá lyo zás, amely csak az „üz le ti biz to sí -
tók”-nak az egész ség biz to sí tás ban való sze rep vál la lá sát
tilt ja meg – az Al kot mány 9.  §-ában sza bá lyo zott vál lal ko -
zás hoz való jog kor lá to zá sán ke resz tül – sér ti az Al kot -
mány 70/A.  §-ában sza bá lyo zott hát rá nyos meg kü lön böz -
te tés ti lal mát.

II.

A ki fo gás el bí rá lá sa so rán az Al kot mány bí ró ság az
aláb bi jog sza bá lyi ren del ke zé sek alap ján hoz ta meg dön -
tését:

1. Az Al kot mány nak a ki fo gás ál tal hi vat ko zott ren del -
ke zé sei:

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

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

2. Az Nsztv.-nek az or szá gos nép sza va zás kez de mé nye -
zé sé re irá nyu ló alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé re vo nat ko zó
sza bá lyai:

„2.  § Az alá írás gyûj tõ ívek min ta pél dá nyát az alá írás -
gyûj tés meg kez dé se elõtt – hi te le sí tés cél já ból – be kell
nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz.”

„8.  § (1) Az ered mé nyes ügy dön tõ nép sza va zás sal
 hozott dön tés az Or szág gyû lés re a nép sza va zás meg tar tá -
sá tól – ha a nép sza va zás tör vényalkotási kö te le zett sé get
ke let kez tet, a tör vény meg al ko tá sá tól – szá mí tott há rom
évig kö te le zõ. Az Or szág gyû lés kö te les a nép sza va zás
dön té sé nek ha la dék ta la nul ele get ten ni.”

„10.  § Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ta gad ja az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét, ha

a) a kér dés nem tar to zik az Or szág gyû lés ha tás kö ré be,
b) a kér dés ben nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni,
c) a kér dés meg fo gal ma zá sa nem fe le l meg a tör vény -

ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek,
d) ugyan azon tar tal mú kér dés ben há rom éven be lül

ered mé nyes or szá gos nép sza va zást tar tot tak,
e) az alá írás gyûj tõ ív nem fe le l meg a vá lasz tá si el já rás -

ról  szóló tör vény ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek.”
[Az Al kot mány bí ró ság meg jegy zi, hogy az Nsztv. 10.  §

d) pont ját a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény, 
va la mint az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye -
zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló
2007. évi CLXXII. tör vény 11.  §-a ik tat ta be, egy út tal az
ere de ti d) pont meg je lö lé se e) pont ra vál to zott.]
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3. A Ve.-nek az or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé -
sé re irá nyu ló alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé re vo nat ko zó sza -
bá lyai:

„116.  § Az I–X. fe je zet, va la mint a 89.  § (1)–(7) be kez -
dé se, a 99/O.  § ren del ke zé se it az or szá gos nép sza va zá son
a je len fe je zet ben fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.”

„3.  § A vá lasz tá si el já rás sza bá lya i nak al kal ma zá sa
 során a vá lasz tás ban érin tett részt ve võk nek ér vény re kell
jut tat ni uk az aláb bi alap el ve ket:

a) a vá lasz tás tisz ta sá gá nak meg óvá sa, a vá lasz tá si csa -
lás meg aka dá lyo zá sa,

b) ön kén tes rész vé tel a je lö lés ben, a vá lasz tá si kam -
pány ban, a sza va zás ban,

c) esély egyen lõ ség a je löl tek és a je lö lõ szer ve ze tek
kö zött,

d) jó hi sze mû és ren del te tés sze rû jog gya kor lás,
e) jog or vos lat le he tõ sé ge és pár tat lan el bí rá lá sa,
f) a vá lasz tás ered mé nyé nek gyors és hi te les meg ál la pí -

tá sa.”
„117.  § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a jog sza -

bá lyi fel té te lek nek meg fe le lõ alá írás gyûj tõ ívet, il le tõ leg
kér dést a be nyúj tás tól szá mí tott har minc na pon be lül hi te -
le sí ti.

(2) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az aláírás -
gyûjtõ ív, il le tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel kap cso -
la tos ha tá ro za tát nyolc na pon be lül a Ma gyar Köz löny ben
köz zé kell ten ni.”

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

(...)
(3) Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást so ron kí vül bí rál ja

el. Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság, il le tõ leg az Or szág gyû lés ha tá ro za tát hely ben hagy ja,
vagy azt meg sem mi sí ti, és az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
sá got, il le tõ leg az Or szág gyû lést új el já rás ra uta sít ja.”

III.

Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét a je len ügy ben az
 Alkotmánybíróságról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény
(a továb biak ban: Abtv.) 1.  § h) pont ja alap ján a
Ve. 130.  §-a ha tá roz za meg. Az Al kot mány bí ró ság el já rá -
sa  ebben a ha tás kör ben jog or vos la ti ter mé sze tû. Az Al kot -
mány bí ró ság az OVB ha tá ro za tá ban, va la mint a ki fo gás -
ban fog lal tak alap ján azt vizs gál ja, hogy az OVB az alá -
írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek meg ta ga dá sa so rán az Al kot -
mány nak és az irány adó tör vényeknek meg fele lõen járt-e
el [63/2002. (XII. 3.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 342, 344.]. 
Az Al kot mány bí ró ság fel ada tát e ha tás kör ben el jár va is
 alkotmányos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel össz hang ban

lát ja el [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 251,
256.].

2. Az Al kot mány bí ró ság 27/2007. (V. 17.) AB ha tá ro -
za tá nak (a továb biak ban: Abh.) ren del ke zõ ré szé ben meg -
ál la pí tot ta: „mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle -
nesség áll fenn, mert az Or szág gyû lés nem sza bá lyoz ta tör -
vény ben, hogy az ered mé nyes ügy dön tõ or szá gos nép sza -
va zá son ho zott dön tés med dig kö te le zi az Or szág gyû lést,
így azt sem, hogy a nép sza va zás alap ján meg ho zott (nép -
sza va zás ál tal meg erõ sí tett) tör vényt mi kor tól le het a tör -
vényalkotásra vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyok sze rint mó -
do sí ta ni vagy ha tá lyon kí vül he lyez ni.” Egy út tal fel hív ta
az Or szág gyû lést, hogy sza bá lyo zá si fel ada tá nak 2007.
de cem ber 31-ig te gyen ele get. (ABK 2007. má jus, 387.)

E ha tá ro za tá ban az Al kot mány bí ró ság ki fej tet te: „Az
Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sét sér ti az, hogy nem biz to sí -
tott – az Al kot mány 2.  § (2) be kez dé sé ben és 28/C.  §
(3) be kez dé sé ben sza bá lyo zott – or szá gos ügy dön tõ nép -
sza va zás al kot má nyos jog in téz mé nyé nek a jog ál la mi
 követelményeknek meg fe le lõ elõ re lát ha tó, ki szá mít ha tó
és biz ton sá gos mû kö dé se.

Az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé nek sé rel mén túlme -
nõen, a nép sza va zás po li ti kai alap jo gá nak ér vé nye sü lé sét
szol gá ló ga ran ci á lis jog sza bá lyi ren del ke zé sek hiányos -
sága az Al kot mány 2.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt nép szu -
ve re ni tás al kot má nyi ren del ke zé sét is sér ti.

Úgy szin tén sé rül az Al kot mány 19.  § (3) be kez dé se
b) pont já ban fog lalt – az Or szág gyû lés tör vényalkotói
 hatáskörét rög zí tõ – al kot má nyi ren del ke zés is, mi vel a
sza bá lyo zás hi á nyos sá ga  miatt az or szá gos ügy dön tõ nép -
sza va zás ered mé nye ként meg al ko tott (nép sza va zás sal
meg erõ sí tett) tör vény Or szág gyû lés ál ta li mó do sí tá sa,
 illetve ha tá lyon kí vül he lye zé se te kin te té ben jog bi zony ta -
lan ság áll fenn.” (ABK 2007. má jus, 391–392.)

Az Or szág gyû lés 2007. de cem ber 17-i ülés nap ján el fo -
gad ta a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény,
 valamint az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye -
zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény mó do sí tá sá ról ren del ke -
zõ 2007. évi CLXXII. tör vényt (a továb biak ban: Nsztvm.). 
Az Nsztvm. 9.  §-a mó do sí tot ta az Nsztv. 8.  § (1) be kez dé -
sét. Az Nsztv. mó do sí tott 8.  § (1) be kez dé se ki mond ja,
hogy az ered mé nyes ügy dön tõ nép sza va zás sal ho zott dön -
tés az Or szág gyû lés re a nép sza va zás meg tar tá sá tól – ha
a nép sza va zás tör vényalkotási kö te le zett sé get ke let kez tet,
a tör vény meg al ko tá sá tól – szá mí tott há rom évig kö te le zõ.
E mó do sí tás sal a tör vényhozó meg szün tet te az Abh. ren -
del ke zõ ré sze 1. pont já nak elsõ mon da tá ban meg ál la pí tott
alkot mány elle nes hely ze tet. Az Nsztvm. 13.  § (1) be kez -
dé sé ben fog lalt ren del ke zés nek meg fele lõen 2007. de cem -
ber 26-án ha tály ba lé pett.

A je len el já rás tár gyát ké pe zõ ügy ben az el já rás kez de -
mé nye zõi az alá írás gyûj tõ íven meg fo gal ma zott kér dés ben 
5 éves idõ tar tam ban kí ván ják meg ál la pí ta ni az ered mé -
nyes nép sza va zás kö tõ ere jét.
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Az Nsztv. 10.  § c) pont já ban fog lalt ren del ke zés alap ján
meg kell ta gad ni a kér dés hi te le sí té sét, ha an nak meg fo gal -
ma zá sa nem fe le l meg a tör vény ben fog lalt kö ve tel mé -
nyek nek. Az Nsztv. mó do sí tott 8.  § (1) be kez dé sé nek
hatályba lépésével a kér dés meg fo gal ma zá sa az Nsztv. ren -
del ke zé sé vel el len té tes sé vált. Az Al kot mány bí ró ság
 álláspontja sze rint az Nsztv. e ren del ke zé se a fo lya mat ban
levõ hi te le sí té si el já rá sok ban is al kal ma zan dó. Így a
167/H/2007. (VII. 18.) OVB ha tá ro zat ál tal hi te le sí tett
kér dés az Nsztv. ha tá lyos ren del ke zé sei alap ján már nem
hi te le sít he tõ, ezért az Al kot mány bí ró ság – a hi vat ko zott
tör vénymódosításra te kin tet tel – az OVB ha tá ro za tát meg -
sem mi sí tet te és az OVB-t új el já rás ra uta sí tot ta.

Mi u tán az Al kot mány bí ró ság az OVB ha tá ro za tot a kér -
dés nek az Nsztv. 8.  § (1) be kez dé sé vel való el len té te  miatt
meg sem mi sí tet te, a ha tá ro zat tör vényességét a ki fo gá sok -
ban ki fej tett to váb bi in do kok alap ján már nem vizs gál ta.

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

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

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

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

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

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

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

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 945/H/2007.

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
5/2008. (I. 31.) ME

határozata

egyes kétoldalú gazdasági együttmûködési
bizottságok magyar tagozati elnökeinek

felmentésérõl és kinevezésérõl

Dr. Kóka Já nost
– a Ma gyar–In do néz Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si Ve gyes

Bi zott ság,

Me ré nyi Mik lóst
– a Ma gyar–Tö rök Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si Ve gyes 

Bi zott ság,
– a Ma gyar–Bosz nia-Her ce go vi nai Gaz da sá gi Ve gyes

Bi zott ság

ma gyar ta go za ta el nö ki tiszt sé gé bõl fel men tem, egyide -
jûleg

dr. Ga ram he gyi Ábelt
– a Ma gyar– In do néz Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si Ve gyes

Bi zott ság,
– a Ma gyar–Egyip to mi Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si

Ve gyes Bi zott ság,
– a Ma gyar–Me xi kói Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si Ve gyes 

Bi zott ság,
– a Ma gyar–Tö rök Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si Ve gyes 

Bi zott ság,
– a Ma gyar–Bosz nia-Her ce go vi nai Gaz da sá gi Ve gyes

Bi zott ság

ma gyar ta go za ta el nö ké vé ki ne ve zem.

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

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Iroda

k ö z l e m é n y e

Az Or szá gos Vá lasz tá si Iro da a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény 38.  § (1) be kez dés c) pont já ban
fog lal tak alap ján az aláb bi tá jé koz ta tást te szi köz zé.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság tag jai:

dr. Szi ge ti Pé ter (el nök)
dr. Hal mai Gá bor (el nök he lyet tes)
dr. Fa ze kas Ma ri an na
dr. Ivan csics Imre
dr. Mol nár Mik lós
dr. Ba lecz ky Tí mea
dr. Bor dás Vil mos
dr. Pocz ko di Ba lázs
dr. Szo bosz lai György
dr. Vej key Imre

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hi va ta li he lyi sé gé nek
címe:

1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.
Le vél cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314
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Az Or szá gos Vá lasz tá si Iro da ve ze tõ je:

Ryt kó Emí lia

Az Or szá gos Vá lasz tá si Iro da hi va ta li he lyi sé gé nek
címe:

1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.
Le vél cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314

Or szá gos Vá lasz tá si Iro da

A Központi Igazságügyi Hivatal

k ö z l e m é n y e

a 2008. március 3–március 14-ig terjedõ idõszak
– II/2. földalapra vonatkozó –

termõföld árveréseirõl

A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal a 2008. már ci us 3–
már ci us 14-ig ter je dõ idõ szak ra esõ ter mõ föld ár ve ré si hir -
det mé nye it az 1995. évi LXIII. tör vény 1. §-ával mó do sí -
tott 1991. évi XXV. tör vény 27. §-ának (4) be kez dé se
alap ján (II/2. föld alap) az aláb bi ak ban tesszük köz zé:

Tájékoztató az árverések fontosabb szabályairól

1. Az in gat la nok te her men te sen ke rül nek ár ve rés re, ki -
vé ve a hir det mény ben köz zé tett ér ték nö ve lõ be ru há zá sok
el len ér té két.

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

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

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

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

Az ár ve ré sen részt ve võk sze mé lyi iga zol vá nyuk kal,
ha tá ro za tuk kal, a kár pót lá si jegy át vé te le kor ka pott bank i
iga zo lás sal, örök lés ese tén a köz jegy zõi vég zés sel iga zol -
hat ják jo go sult sá gu kat.

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

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

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

Figyelmeztetés

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

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

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

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

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

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

Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal
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Jász-Nagykun-Szolnok megye

A Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal NYÍREGYHÁZA vá ros ban a Me zõ hé ki Tán csics Mg. Tsz.,
Mes ter szál lás hasz ná la tá ban (ke ze lé sé ben) lévõ ter mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt föld rész let re
a II/2.  típusú

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: Nyír egy há za, Tol di u. 23., Vas utas Mû ve lõ dé si Ház
2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tart juk meg.
3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2008. már ci us 6-án 8–9 óra kö zött.
4. Az ár ve rés kez de te: 2008. már ci us 6-án 9 óra.



5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Me zõ hék

Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág Arany ko ro na ér té ke
Kor lá to zó in téz ke dés

meg ne ve zé se ér té ke

024/17 a 5 ha 7353 m2 szán tó 199,59

024/17 b 3599 m2 erdõ 3,89

0359/21-bõl 2 ha 6936 m2 szán tó 96,98

Békés megye

A Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal NYÍREGYHÁZA vá ros ban a volt Le nin Mg. Tsz., Gyoma -
endrõd hasz ná la tá ban (ke ze lé sé ben) lévõ ter mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt föld rész let re a II/2. tí pu sú

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: Nyír egy há za, Tol di u. 23., Vas utas Mû ve lõ dé si Ház
2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tart juk meg.
3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2008. már ci us 10-én 8–10 óra kö zött.
4. Az ár ve rés kez de te: 2008. már ci us 10-én 10 óra.
5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Gyo ma end rõd

Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág Arany ko ro na ér té ke
Kor lá to zó in téz ke dés

meg ne ve zé se ér té ke

01623/4 1996 m2 szán tó 2,44

01628/2 3053 m2 gyep 2,66

01628/3 9 m2 gyep 0,01

01630 a 31 ha 1890 m2 szán tó 553,26 *

01630 b 1952 m2 erdõ 1,37 *

01632/1 a 4 ha 6495 m2 szán tó 80,90

01632/1 b 4182 m2 erdõ 2,93

01632/2 109 m2 erdõ 0,08

01632/3 295 m2 gyep 0,46

02073/1 8699 m2 erdõ 6,09

02073/2 5699 m2 erdõ 3,99

02073/3 5008 m2 erdõ 3,51

02077/1 9272 m2 erdõ 6,49

02083/1 a 6435 m2 erdõ 4,50

02083/1 b 1530 m2 szán tó 2,66

02088/2 1 ha 1715 m2 erdõ 8,20

02088/3 8982 m2 erdõ 6,29

02471/11 2 ha 0438 m2 szán tó 38,47

02498/10 2 ha 2851 m2 szán tó 33,20

02503/1 a 17 ha 9574 m2 szán tó 337,69 *

02503/1 b 25 ha 2041 m2 gyep 98,12 *

02521/13 5 ha 5899 m2 szán tó 98,86

02526/1 7 ha 9441 m2 szán tó 179,54 **
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Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág Arany ko ro na ér té ke
Kor lá to zó in téz ke dés

meg ne ve zé se ér té ke

02532/17 5059 m2 szán tó 11,43

02532/19 ab 13 ha 1445 m2 szán tó 292,33

02532/2 5830 m2 szán tó 13,18

02532/21 1 ha 8375 m2 szán tó 41,53

02532/22 1 ha 4106 m2 szán tó 31,88

02532/23 1 ha 2764 m2 szán tó 28,85

02532/25 1 ha 6756 m2 szán tó 37,87

02533/12 14 ha 3833 m2 szán tó 270,98 *

02533/5 15 ha 0658 m2 szán tó 327,23

02536 20 ha 3630 m2 szán tó 294,39

02552/7 a–d 23 ha 6473 m2 szán tó 461,71 **

02818 1 ha 7792 m2 gyep 15,48

02831 4274 m2 gyep 3,72

15820 895 m2 kert 2,34

15821 925 m2 kert 2,41

15822 880 m2 kert 2,30

15823 836 m2 kert 2,18

15824 962 m2 kert 2,51

15825 951 m2 kert 2,48

15826 942 m2 kert 2,46

15827 932 m2 kert 2,43

15828 921 m2 kert 2,40

15829 813 m2 kert 2,12

15830 814 m2 kert 2,12

15831 817 m2 kert 2,13

15832 820 m2 kert 2,14

15833 821 m2 kert 2,14

15834 825 m2 kert 2,15

15835 827 m2 kert 2,16

15836 800 m2 kert 2,09

15837 802 m2 kert 2,09

15838 806 m2 kert 2,10

15840 951 m2 kert 2,48

15841 819 m2 kert 2,14

15842 914 m2 kert 2,39

15843 812 m2 kert 2,12

15844 895 m2 kert 2,34

15845 822 m2 kert 2,15

15846 865 m2 kert 2,26

15847 823 m2 kert 2,15

15848 859 m2 kert 2,24

15849 817 m2 kert 2,13

15850 878 m2 kert 2,29

15851 937 m2 kert 2,45

15852 815 m2 kert 2,13

2008/15. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 723



Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág Arany ko ro na ér té ke
Kor lá to zó in téz ke dés

meg ne ve zé se ér té ke

15853 871 m2 kert 2,27

15854 800 m2 kert 2,09

15855 848 m2 kert 2,21

15856 803 m2 kert 2,10

15857 862 m2 kert 2,25

15858 890 m2 kert 2,32

15859 897 m2 kert 2,34

15860 920 m2 kert 2,40

15861 904 m2 kert 2,36

15862 904 m2 kert 2,36

15863 880 m2 kert 2,30

15864 951 m2 kert 2,48

15865 905 m2 kert 2,36

15866 1086 m2 kert 2,83

15867 814 m2 kert 2,12

15868 953 m2 kert 2,23

15869 833 m2 kert 2,17

15870 811 m2 kert 2,12

15871 845 m2 kert 2,21

15872 820 m2 kert 2,14

15873 800 m2 kert 2,09

15874 936 m2 kert 2,44

15876 989 m2 kert 2,58

15877 831 m2 kert 2,17

15878 841 m2 kert 2,20

15879 841 m2 kert 2,20

15880 840 m2 kert 2,19

15881 841 m2 kert 2,20

15882 813 m2 kert 2,12

15883 843 m2 kert 2,20

15884 840 m2 kert 2,19

15885 839 m2 kert 2,19

15886 834 m2 kert 2,18

15887 848 m2 kert 2,21

15888 978 m2 kert 2,55

15889 931 m2 kert 2,43

15890 816 m2 kert 2,13

15891 815 m2 kert 2,13

15892 822 m2 kert 2,15

15893 836 m2 kert 2,18

15894 835 m2 kert 2,18

15895 830 m2 kert 2,17

15896 830 m2 kert 2,17

15897 836 m2 kert 2,18

15898 814 m2 kert 2,12
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Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág Arany ko ro na ér té ke
Kor lá to zó in téz ke dés

meg ne ve zé se ér té ke

15899 815 m2 kert 2,13

15900 813 m2 kert 2,12

15901 811 m2 kert 2,12

15902 815 m2 kert 2,13

15903 836 m2 kert 2,18

15904 839 m2 kert 2,19

15905 836 m2 kert 2,18

15906 836 m2 kert 2,18

15907 838 m2 kert 2,19

15908 827 m2 kert 2,16

15909 1187 m2 kert 3,10

9139 1672 m2 szán tó 2,91

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

** Bá nya szol gal mi jog és épí té si ti la lom MOL.

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

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

A Központi Igazságügyi Hivatal

k  ö  z  l  e  m  é  n  y  e

a 2008. március 3–március 14-ig terjedõ idõszak
– II/3. földalapra vonatkozó – termõföld árveréseirõl

A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal a 2008. már ci us 3–már ci us 14-ig ter je dõ idõ szak ra esõ ter mõ föld ár ve ré si köz le mé -
nye it az 1995. évi LXIII. tör vény 1. §-ával mó do sí tott 1991. évi XXV. tör vény 27. §-ának (3) be kez dé se alap ján
(II/3. föld alap) az aláb bi ak ban tesszük köz zé:

A hir det mény re vo nat ko zó elõ írások és a fi gyel mez te tés meg egye zik a II/2. tí pu sú ár ve rés hir det mé nyé ben kö zölt tud -
ni va lók kal, ki vé ve a jo go sult ság ra vo nat ko zó 5. sza bá lya it.

5. Az ár ve ré sen az a kár pót lás ra jo go sult ve het részt, aki nek az ál lan dó lak he lye 1991. jú ni us 1-jén az érin tett telepü -
lésen volt és je len leg is ott ren del ke zik ál lan dó be je len tett lak hellyel.

Csongrád megye

A Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal SZEGED vá ros ban a Csong rá di Ál la mi Gaz da ság, Sze ged
hasz ná la tá ban (ke ze lé sé ben) volt ter mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt föld rész let re a II/3. tí pu sú

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: Sze ged, Bar tók Mû ve lõ dé si Ház
2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tart juk meg.
3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2008. már ci us 3-án 10–11 óra kö zött.
4. Az ár ve rés kez de te: 2008. már ci us 3-án 11 óra.
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5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Sze ged III. ker.

Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág Arany ko ro na ér té ke
Kor lá to zó in téz ke dés

meg ne ve zé se ér té ke

02161 2705 m2 gyep (le ge lõ) 2,06 *

02162/1 1 ha 2615 m2 gyep (le ge lõ) 9,59 *

02162/3 3788 m2 ná das 3,94 *

* Hasz no sí tás so rán a 21/2006. Korm. ren de let be tar tá sa kö te le zõ.

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

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

a

MAGYAR KÖZLÖNY TÁRGYMUTATÓJA

a 2007. december hó nap ban ki hir de tett jog sza bá lyok ról, illetve közzétett ha tá ro za tok ról
és köz le mé nyek rõl.

A tárgy mu ta tót a Ma gyar Köz löny 2008. évi 15. szá ma tartalmazza.

A tárgy mu ta tó árát az elõ fi ze té si díj ma gá ban fog lal ja.

2008/15. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 727



728 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/15. szám

ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát 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, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány
 elrendelte, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za -
ta it, va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it,
kü lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfá val.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. (be járat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny  Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, va la mint az Ön kor mány za ti és Terü let fej lesz té si Minisztérium kö zös szer-
kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom ré sze az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör-
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak-
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga-
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal-
maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2008. évi éves elõfizetés dí ja: 6552 Ft áfával; fél éves elõ fizetés: 3276 Ft áfá val.

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.  sarkán)
szám alat ti Köz löny  Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlonycentrum@mhk.hu), il letve
meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó meg je len tet te

a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt.

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz-
té ri um, sem az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bál ja rész ben
pó tol ni ez a ki ad vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te -
ket is egy sé ges szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den állam-
polgár el ér hes se, meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi Béla
u. 6. Tel./fax: 318-8411), va lamint a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alat ti Közlöny Cent rumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu),
illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
kiadásában megjelenik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tartalom
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD havi frissítésû lemeze közel 150 000 jogszabályszöveget tartalmaz.
Az alapszövegek mellett egységes szerkezetben közli azok mindenkori hatályos változatát, korábbi szövegváltozatait, illetve
a már hatályon kívül helyezett jogszabályokat is, továbbá az Országgyûlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök,
a miniszterek, az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság, az Országos Választási Bizottság stb. határozatait, állásfoglalásait,
a különbözõ irányelveket és iránymutatásokat, közleményeket, neves szerzõk által készített kommentárokat, nemzetközi szer-
zõdéseket, tájékoztatókat, hirdetményeket, pályázati felhívásokat, törvényjavaslatokat és törvényindokolásokat. A szövegek
és adatbázisok közvetlen forrásai a hivatalos lapok, így a Magyar Közlöny, az ágazati közlönyök, az Alkotmánybíróság Határo-
zatai, a Határozatok Tára, továbbá a Bírósági Határozatok, a Versenyfelügyeleti Értesítõ, az Adó és Ellenõrzési Értesítõ, a KSH
nómenklatúrák, a Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék, a Gyógyszerjegyzék, a Versenybírósági Határozatok stb.

Online
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõfizetõi ingyenes hozzáférést kapnak a Magyar Hivatalos Közlönykiadó naponta aktuali-
zált online adatbázisához, ahonnan bármikor közvetlenül lekérhetik a jogszabályok legfrissebb állapotát, így naprakészen
nyomon követhetik a hóközi változásokat is, valamint a napi adatfrissítési szolgáltatás keretében, napi rendszerességgel
aktualizálható a havonta megküldött DVD-adatbázis, internetrõl letöltött adatcsomag segítségével.

Sokoldalúság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jogszabály-szolgáltatását, többirányú (jogszabály-azonosítók, tárgyszavak szerinti)
keresési lehetõség teszi teljessé. A kényelmes eligazodást támogatja a szövegbe épített hivatkozások rendszere (tartalmilag
kapcsolódó más jogszabályok, jogegységi határozatok, bírósági és versenytanácsi határozatok, APEH-iránymutatások) és
a joganyagok belsõ felépítésének és külsõ kapcsolatainak interaktív ábrázolása is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jogszabálytár között az átjárhatóság biztosított, vagyis ha a magyar jogszabály-
ban hivatkozás van EU-irányelvre, akkor azt közvetlenül meg lehet nyitni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alapprogramot kiegészítõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisztens a különbözõ adatállományok (Szolgáltatások Jegyzéke,
magyar és angol nyelvû TEÁOR, Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék, Gyógyszerjegyzék stb.) adatbázisszerû kezelésének segí-
tõje, újdonság- és változásfigyelõ szolgáltatása pedig lehetõvé teszi a jogszabályváltozások hatékony követését. Iratminta-
tárunkat az igényeknek megfelelõen folyamatosan bõvítjük. Ûrlapkitöltõ programunk a gazdasági társaságok alapításával,
mûködésével kapcsolatos formanyomtatványok kitöltésére és tárolására alkalmas.
A Jogszabálytár bármely szövegrészlete kinyomtatható vagy szövegszerkesztõbe átemelhetõ.

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 81 000 Ft + áfa �

5 munkahelyes hálózati változat 143 000 Ft + áfa �

10 munkahelyes hálózati változat 180 000 Ft + áfa �

25 munkahelyes hálózati változat 292 500 Ft + áfa �

50 munkahelyes hálózati változat 382 500 Ft + áfa �

100 munkahelyes hálózati változat 650 000 Ft + áfa �

Negyedéves elõfizetés 22 500 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2008. ............................... hónaptól.

A megrendelõ neve: ....................................................................................................................................................................

A megrendelõ címe: ....................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszáma: .............................................................................................................................................................................

Küldési név, cím: .........................................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: Gilyán György. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567, 317-9999,
266-9290/240, 241, 245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2008. évi éves elõfizetési díj: 121 212 Ft. Egy példány ára: 250 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +215 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407

08.0282 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2008. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 121 212 Ft/év
Határozatok Tára 26 460 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 6 552 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 22 428 Ft/év
Bányászati Közlöny 5 544 Ft/év
Belügyi Közlöny 29 232 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 31 752 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 4 284 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 21 924 Ft/év
Gazdasági Közlöny 26 964 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 7 560 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 21 420 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 18 900 Ft/év
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 17 388 Ft/év
Közigazgatási Szemle 7 400 Ft/év

Közlekedési Értesítõ 28 476 Ft/év
Kulturális Közlöny 21 672 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 23 940 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 17 640 Ft/év
Nemzetközi Közlöny 7 400 Ft/év
Oktatási Közlöny 25 200 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 35 028 Ft/év
Sportértesítõ 6 048 Ft/év
Statisztikai Közlöny 15 120 Ft/év
Szociális Közlöny 17 892 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 14 112 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 7 560 Ft/év
Pénzügyi Szemle 22 680 Ft/év
L'udové noviny 5 796 Ft/év
Neue Zeitung 5 544 Ft/év

CD-Cégközlöny
A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel megjelenõ lap lemez formátumban 2008. január 1-jétõl elõfizethetõ. Az éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 141 696 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ
A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2008. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 64 260 Ft.

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2007-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 18 480 Ft + áfa.
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A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE
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A Hi va ta los Ér te sí tõ árát a Ma gyar Köz löny ára tartalmazza
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Személyi rész

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

A Magyar Államkincstár
Észak-Magyarországi Regionális Igazgatósága

pályázatot hirdet
családtámogatási számfejtõ munkakörök

betöltésére

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet, magyar állampolgárság,
– középiskolai végzettség és pénzügyi ügyintézõ vagy

társadalombiztosítási, munkaügyi ügyintézõ szakképe-
sítés,

– számítógépes felhasználói ismeretek.

Elõnyt jelent:
– családtámogatási ellátások számfejtése terén szerzett

gyakorlat,
– a KIR számfejtõ rendszer ismerete.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV.

törvényben és a végrehajtására kiadott 223/1998. (XII. 30.)
Korm. rendeletben meghatározottak szerint. A családtámo-
gatási és szociális ellátások iránti igények határidõben törté-
nõ elbírálása, az ellátások folyósítása, megszüntetése, a jog-
alap nélkül felvett ellátásokkal, a döntések elleni jogorvos-
latokkal, valamint az energiatámogatási igénylésekkel kap-
csolatos feladatok ellátása.

– A Családtámogatási Iroda feladatkörét érintõen az
ügyfélszolgálat ellátása.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok máso-

latát,
– 1 db fényképet.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és a
Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján történik.

A munkavégzés helye: Magyar Államkincstár Észak-
magyarországi Regionális Igazgatóság Salgótarján, Rákó-
czi út 36.

A pályázati anyagot

2008. február 15-ig

kérjük megküldeni a Magyar Államkincstár Észak-
magyarországi Regionális Igazgatóságra. Postacím: 3100
Salgótarján, Rákóczi út 36.

A pályázatok elbírálására 2008. február 29-ig kerül sor,
az álláshely a pályázat elbírálását követõen azonnal betölt-
hetõ.

A pályázattal kapcsolatos további információkról Baksa
Sándorné humánpolitikai ügyintézõ [telefon: 06 (32)
620-134] ad felvilágosítást.

A Magyar Államkincstár
Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága

pályázatot hirdet
kincstári ellenõrzési referens munkakör betöltésére

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

tatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai
végzettség és felsõfokú pénzügyi, számviteli szakképzett-
ség vagy mérlegképes könyvelõi képesítés,

– legalább 3 éves szakmai gyakorlat,
– számítógépes felhasználói ismeretek,
– kiváló kommunikációs és kapcsolatteremtõ képesség,
– konfliktuskezelési készség,
– nagyfokú önállóság.

Elõnyt jelent:
– költségvetési intézményben, önkormányzatnál, vál-

lalkozásnál szerzett pénzügyi, számviteli, gazdálkodási
gyakorlat,

– államigazgatási gyakorlat, közigazgatási szakvizsga,
– a Strukturális Alapból vagy a Kohéziós Alapból tá-

mogatott projektek menedzselésében szerzett gyakorlat,
– pályázatkezelõi vagy támogatásközvetítõi tapasz-

talat,
– az EU-támogatások lebonyolítási rendszerének isme-

rete.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– a 2007–2013. programozási idõszakban az Új Ma-

gyarország Fejlesztési Terv keretében nyújtott támogatá-
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sok fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási rend-
szerben a kedvezményezett által benyújtott elszámolások
közremûködõ szervezet által történõ feldolgozásának el-
lenõrzése,

– a közremûködõ szervezet által az Egységes Moni-
toring Információs Rendszerben a tranzakciók rögzítésé-
nek szabályosságának és teljeskörûségének ellenõrzése
utólagosan, mintavételezés alapján,

– meghatározott projekteknél helyszíni ellenõrzések
elvégzése.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok máso-

latát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– 1 db fényképet.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján tör-
ténik.

A munkavégzés helye: Magyar Államkincstár Kö-
zép-dunántúli Regionális Igazgatóság, 8000 Székesfehér-
vár, Õsz u. 11.

A pályázati anyagot

2008. február 8-ig

kérjük megküldeni a Magyar Államkincstár Humánpoliti-
kai fõosztályára. Postacím: 1909 Budapest.

A pályázatok elbírálására 2008. február 29-ig kerül sor,
az álláshely a pályázat elbírálását követõen azonnal betölt-
hetõ.

A pályázattal kapcsolatos további információkról Far-
kas Terézia (telefon: 452-8737) ad felvilágosítást.

A Magyar Államkincstár
Dél-dunántúli Regionális Igazgatósága

pályázatot hirdet
államháztartási referens munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet, magyar állampolgárság, cselekvõ-

képesség,
– jogász szakképzettség, egyetemi vagy fõiskolai szin-

tû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség,

fõiskolai szintû államigazgatási és szociális igazgatási
szakképzettség; katonai felsõoktatási intézményben (jog-
elõd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon
szerzett szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai végzett-
ség és felsõfokú szakképesítés (mérlegképes könyvelõ,
okleveles könyvvizsgáló, költségvetési ellenõr, okleveles
pénzügyi revizor, közigazgatási, gazdálkodási és ellenõr-
zési szakértõ),

– számítógépes felhasználói ismeretek.

Elõnyt jelent:
– költségvetési, szociális, oktatási intézményben, ön-

kormányzatnál szerzett pénzügyi, gazdálkodási gyakorlat.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– az államháztartás pénzügyi információs rendszerei-

nek mûködtetése, szakmai segítségnyújtás a költségvetési
szervek tervkészítési, számviteli és beszámolási felada-
taihoz.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló doku-

mentumok fénymásolatát,
– esetleg referenciamegjelölést, ajánlólevelet,
– 1 db igazolványképet.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján tör-
ténik.

A pályázati anyagokat

2008. február 8-ig

kérjük benyújtani a Magyar Államkincstár Dél-dunántúli
Regionális Igazgatóság részére. Postacím: 7633 Pécs, Szi-
geti u. 33/A.

A pályázati kiírásnak megfelelõ pályázókat a munkál-
tató által kijelölt bizottság hallgatja meg.

A pályázatok elbírálására a benyújtási határidõt követõ
30 napon belül kerül sor, az álláshely a pályázat elbírálását
követõen azonnal betölthetõ.

A munkavégzés helye: Szekszárd, Széchenyi u. 48–52.
A pályázattal kapcsolatos további információt az alábbi

elérhetõségen kérhetnek: Király Zoltánné dr. (humánpoli-
tikai referens) [telefon: (72) 502-719].
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Budapest Fõváros
XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

pályázatot hirdet
közterületfelügyelet-vezetõi munkakör betöltésére

Ellátandó feladatok:
Szervezi, vezeti, irányítja az Újbuda Közterület-fel-

ügyelet munkáját.

Alkalmazási feltételek és szakmai követelmények:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– képesítési elõírás: felsõfokú szakirányú, a 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet szerinti 13. fel-
adatkörnél meghatározott végzettség.

Elõnyt jelent:
– közterület-felügyelõi vizsga,
– kiemelkedõ szervezõi és kapcsolatteremtõ készség,
– jó kommunikációs és együttmûködési képesség,
– gépjármû-vezetõi engedély,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Képviselõ-testületének rendelete alapján történik.

A pályázat benyújtásának feltételei:
A pályázat benyújtásának határideje:

2008. február 21. 16 óra.

A pályázatot Molnár Gyula polgármesternek címezve
kell benyújtani „Közterületfelügyelet-vezetõ” jelige meg-
jelöléssel. Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.

Elbírálás határideje: 2008. március 26.
A munkakör betöltésének határideje: 2008. április 15.

Csatolandó iratok:
– a pályázó személyi adatait is tartalmazó, részletes

szakmai önéletrajz,
– hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok

másolatai,
– motivációs levél.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás kér-
hetõ Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormány-
zata Polgármesteri Hivatal Jegyzõi osztály humánpolitikai
csoportjától, tel.: 372-4507.

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
Oktatási és Kulturális Minisztérium

Szolgáltatási fõosztály
pályázatot ír ki

raktáros munkakör betöltésére

Feladat:
– árubevételezés, árukiadás, készletbeszerzéshez kap-

csolódó feladatok végzése,
– leltározási folyamathoz kötõdõ feladatok végrehajtása,
– raktározási feladatok megszervezése,
– selejtezési folyamattal összefüggõ feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
– középfokú iskolai végzettség,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret,
– legalább 1 éves tapasztalat raktározás területén,
– elõnyt jelent a számítógépes nyilvántartó rendszerek

kezelésében való jártasság,
– terhelhetõség, jó problémamegoldó képesség, preci-

zitás.

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

lyázati anyagát az elbírálásban részt vevõk megismerhetik.

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

A pályázatot Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság,
1357 Budapest Pf. 2 címére kérjük benyújtani. A borítékon
kérjük, tüntesse fel: „Pályázat raktáros munkakörre”.

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

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

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
Oktatási és Kulturális Minisztérium

Szolgáltatási fõosztály
pályázatot ír ki

informatikai referens munkakör betöltésére

Feladat:
– szerver-kliens alkalmazások felügyelete, menedzse-

lése,
– felhasználói problémák kezelése,
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– informatikai eszközök szoftveres és hardveres kar-
bantartása,

– rendszergazdai és operátori feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
– informatikai felsõfokú végzettség,
– minimum 2 éves szakmai tapasztalat (PC-s és Micro-

softos környezetben való jártasság),
– szakmai angolnyelv-tudás,
– Microsoft Office alkalmazások magas szintû ismerete,
– Windows XP és Windows Server 2003 rendszergaz-

dai ismeretek,
– MCP vizsga, Lotus Notes, SQL Server ismerete

elõnyt jelent,
– terhelhetõség, jó problémamegoldó képesség, preci-

zitás,
– jó kommunikációs képesség.

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

lyázati anyagát az elbírálásában részt vevõk megismer-
hetik.

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

A pályázatot Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság,
1357 Budapest Pf. 2 címére kérjük benyújtani. A borítékon
kérjük, tüntesse fel: „Pályázat informatikai referens mun-
kakörre”.

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

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

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
Gazdasági Igazgatóság Számviteli fõosztálya

pályázatot ír ki
fõkönyvi osztályvezetõi munkakör betöltésére

Feladat:
– a Számviteli fõosztályon belül a Fõkönyvi osztály

munkájának megszervezése, irányítása és ellenõrzése,
– féléves és éves beszámoló elkészítése,
– szöveges beszámoló, valamint negyedéves mérlegje-

lentések összeállítása,
– jogszabályok szakmai véleményezése, számviteli te-

rületet érintõ szabályzatok készítése,
– a kiadások és bevételek, valamint az elõirányzatok

kontírozásának ellenõrzése.

Pályázati feltételek:
– felsõfokú szakirányú végzettség és regisztrált mér-

legképes könyvelõi képesítés,
– legalább 5 éves számviteli területen szerzett gya-

korlat,
– legalább 3 éves vezetõi gyakorlat,
– terhelhetõség, jó problémamegoldó képesség, preci-

zitás.

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

lyázati anyagát az elbírálásában részt vevõk megismer-
hetik.

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

A pályázatot Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság,
1357 Budapest Pf. 2 címére kérjük benyújtani. A borítékon
kérjük, tüntesse fel: „Pályázat fõkönyvi osztályvezetõi
munkakörre”.

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

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

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
Oktatási és Kulturális Minisztérium

Szolgáltatási fõosztály
pályázatot ír ki

recepciós munkakör betöltésére

Feladat:
– az épületbe belépõ vendégek, ügyfelek fogadása, a

fogadókészség ellenõrzése,
– az ügyfelek forgalmának megszervezése, irányítása,
– ügyfelek számítógépes regisztrálása, belépõkártyák

kiállítása, visszavétele,
– adatszolgáltatás.

Pályázati feltételek:
– középfokú iskolai végzettség,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret,
– idegennyelv-tudás elõnyt jelent,
– kulturált megjelenés,
– terhelhetõség, jó problémamegoldó és kommuniká-

ciós képesség.

A pályázathoz csatolni kell:
– fényképes szakmai önéletrajzot,
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– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pá-
lyázati anyagát az elbírálásában részt vevõk megismer-
hetik.

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

A pályázatot Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság,
1357 Budapest Pf. 2 címére kérjük benyújtani. A borítékon
kérjük tüntesse fel: „Pályázat recepciós munkakörre”.

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

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

Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület
Önkormányzata

nyilvános pályázatot ír ki
Budafok-Tétény Mûvelõdési Ház Kht.

ügyvezetõ igazgató munkakör betöltésére

Az állás elfoglalásának ideje: a pályázat elbírálását kö-
vetõen azonnal, a megbízás 2009. június 30-ig szól.

Pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– legalább 5 éves vezetõi gyakorlat,
– kiemelkedõ szakmai tevékenység,
– uniós állampolgárság, feltéve, ha a pályázó Magyar-

országon tartózkodási hellyel rendelkezik, valamint a ma-
gyar nyelvet anyanyelvi szinten ismeri.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai életrajzot,
– képesítést igazoló oklevélmásolatot,
– a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és

szakmai tevékenységének ismertetését,
– a kht. vezetésére vonatkozó szakmai programot, mely

helyzetelemzésre építve tervezi a gazdaságos és hatékony
mûködtetést, fejlesztést és az átalakításra is tesz javaslatot,

– nyilatkozatot a jogszabályban meghatározott össze-
férhetetlenség fennállásáról.

Illetmény, egyéb juttatás: megegyezés szerint.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. február 18.

A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázat el-
bírálásáról a képviselõ-testület márciusi ülésén dönt.

A pályázatot az önkormányzat polgármesteréhez kell
benyújtani. Cím: 1221 Budapest, Városház tér 11.

Felvilágosítás kérhetõ: Fekete Márta közmûvelõdési re-
ferenstõl, telefon: 229-2687.

Bugac Nagyközségi Önkormányzat
és Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat

Társult Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

a közös alapítású és fenntartású
Szociális Szolgáltató Központ

vezetõi álláshelyére

A vezetõ munkakörébe tartozik az intézményi alapító
okiratban megjelölt feladatok (családsegítés, falugondno-
ki szolgálat, gyermekjóléti szolgáltatás, házi segítségnyúj-
tás, jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás
biztosítása, szociális étkeztetés, tanyagondnoki szolgálat)
magas színvonalú ellátásának megszervezése, részben
önállóan gazdálkodó költségvetési szerv irányítása.

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

te szerinti felsõfokú szociális alapvégzettség, mentálhigié-
nés vagy szupervizor szakirányú végzettséggel rendelkezõ
pedagógus, gyógypedagógus, szociológus, védõnõ, vagy
szakirányú végzettség hiányában védõnõ, népmûvelõ, pe-
dagógus, gyógypedagógus, teológus, szociológus képe-
sítés,

– büntetlen elõélet,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

Elõnyt jelent:
– az ellátandó feladatok területén szerzett szakmai gya-

korlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai életrajzát,
– a képesítésrõl szóló okmány közjegyzõ által hitelesí-

tett másolatát,
– a büntetlen elõéletet igazoló, egy hónapnál nem ré-

gebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a

szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anya-

gában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

– a pályázó nyilatkozatát, amely szerint az 1997. évi
XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatáro-
zott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
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A vezetõi kinevezés 2008. április 1-jétõl – 5 éves idõtar-
tamra – 2013. március 31. napjáig szól.

Juttatások: a Kjt. szerinti besorolás és vezetõi pótlék.
A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Köz-

lönyben (Oktatási Közlöny, Hivatalos Értesítõ) történõ
közzétételtõl számított 30. nap.

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

A pályázatot Bugac és Bugacpusztaháza Községek Ön-
kormányzatának jegyzõjéhez (6114 Bugac, Béke u. 10.)
zárt borítékban „Pályázat” megjelöléssel kell benyújtani.

A pályázat iránt érdeklõdõk részére a szükséges tájé-
koztatással a jegyzõ szolgál, aki biztosítja az intézmény
megismerésének lehetõségét is. Elérhetõségei: a (76)
575-100-as telefonon, a (76) 575-107-es faxon, illetve a
bugaconk@freemail.hu e-mail címen.

Geszteréd Község Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
pénzügyi-gazdálkodási elõadó munkakör betöltésére

Geszteréd Község Polgármesteri Hivatalában

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– fõiskolai szintû közgazdász szakképzettség, gazdál-

kodási szakon szerzett végzettség, egyetemi vagy fõiskolai
szintû végzettség és felsõfokú pénzügyi, számviteli szak-
képesítés,

– felhasználói szintû számítógépes ismeretek (Word,
Excel).

Elõnyt jelent:
– közigazgatás területén szerzett gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga.

Ellátandó munkaköri feladatok: az önkormányzat és in-
tézményei gazdálkodási, pénzügyi feladatai.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok máso-

latát,
– esetleg referenciamegjelölést.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
alapján történik.

A pályázati anyagot

2008. február 28-ig

kérjük megküldeni a polgármesteri hivatal jegyzõjének,
4232 Geszteréd, Petõfi út 7.

A pályázati kiírásnak megfelelõ pályázókat bizottság
hallgatja meg.

Az álláshely a pályázat elbírálását követõen azonnal be-
tölthetõ.

Ózd város jegyzõje
pályázatot hirdet

az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal
Mûszaki ügyosztályán

építésügyi-igazgatási ügyintézõ munkakör
betöltésére

Ellátandó feladatok: építésügyi hatósági ügyek döntésre
való elõkészítése és végrehajtása kiemelt munkakörben,
továbbá beruházás-elõkészítés, pályázatkészítés, tervezés-
koordinálás, városfejlesztéssel kapcsolatos önkormány-
zati feladatok elõkészítése.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, épí-

tõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki)
szakképzettség; fõiskolai szintû településmérnöki (város-
gazdasági mérnöki) szakképzettség, vagy ezekkel egyen-
értékûnek elismert végzettség.

Elõnyt jelent a közigazgatási gyakorlat, idegennyelv-is-
meret (német, angol, francia).

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

rajzot,
– az iskolai végzettségre, szakképzettségre vonatkozó

okmányok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A kinevezés – 6 hónap próbaidõ kikötésével – határo-
zatlan idõre szól.

Besorolás, illetmény és egyéb juttatások megállapítása
a köztisztviselõk jogállásáról szóló, módosított 1992. évi
XXIII. törvény, valamint a helyi Közszolgálati szabályzat
alapján történik.

A városban történõ letelepedéshez lakást biztosítunk.
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Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölt-
hetõ.

A pályázatokat a Belügyi Közlönyben történõ megjele-
néstõl (2008. január 21.) számított 30 napon belül lehet
benyújtani Ózd város jegyzõjéhez (3600 Ózd, Városház
tér 1.).

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõ
30 napon belül – a polgármester egyetértésével – a jegy-
zõ dönt.

Ózd város jegyzõje fenntartja a jogot a pályázati eljárás
eredménytelenné nyilvánítására.

További felvilágosítást a városi fõmérnöktõl lehet kér-
ni, tel.: (48) 574-160.

Az ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Dorogi, Esztergomi Kistérségi Intézet
kistérségi vezetõ védõnõ munkakör betöltésére

A pályázati felhívást kiíró adatai
– neve: ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete
– címe: 8200 Veszprém, József Attila u. 36.

A pályázati felhívás kiírását kötelezõvé tevõ jogszabály
megjelölése: 1992. évi XXIII. tv. a köztisztviselõk jogállá-
sáról.

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

Regionális Intézete,
– címe: 8200 Veszprém, József Attila u. 36.,
– feladatkör/munkakör megnevezése: ÁNTSZ Dorogi,

Esztergomi Kistérségi Intézet kistérségi vezetõ védõnõ.

Az ellátandó feladatok fõbb jellemzõi: a kistérségi vé-
dõnõi feladatok koordinálása, szakfelügyelete.

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:
– egészségügyi fõiskolai végzettség,
– védõnõi szakképesítés,
– közigazgatási szakvizsga elõnyt jelent.

A munkáltatói jogkör gyakorlója által kikötött további
feltételek az állás betöltésekor létesített közszolgálati jog-
viszonnyal összefüggésben: próbaidõ kikötése és idõtarta-
ma hat hónap.

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

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

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

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

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

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2008. január 21.) számított
30. napig.

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

A pályázat elbírálásának határideje: a bizottsági döntés
után 15 nappal.

A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt:
Gyarmathyné Doma Gabriella regionális vezetõ védõnõ.
Címe: Veszprém, József Attila u. 36.

Telefon: (88) 424-866/146, fax: (88) 425-484.
E-mail: titkarsag@veszprem.antsz.hu.

Az ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete
jogász munkakörének betöltésére

A pályázati felhívást kiíró adatai
– neve: ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete
– címe: 8200 Veszprém, József Attila u. 36.

A pályázati felhívás kiírását kötelezõvé tevõ jogszabály
megjelölése: 1992. évi XXIII. tv. a köztisztviselõk jogállá-
sáról.

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

Regionális Intézete,
– címe: 8200 Veszprém, József Attila u. 36.,
– feladatkör/munkakör megnevezése: jogász.

Az ellátandó feladatok fõbb jellemzõi: hatósági ügyin-
tézési feladatok ellátása.

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,
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cselekvõképesség, büntetlen elõélet, összeférhetetlenség
hiánya), és azokat igazolnia kell.

Az általános elõírásokon túlmenõ alkalmazási feltételek:
– jogi egyetemi végzettség,
– jogi és/vagy közigazgatási szakvizsga elõnyt jelent.

A munkáltatói jogkör gyakorlója által kikötött további
feltételek az állás betöltésekor létesített közszolgálati jog-
viszonnyal összefüggésben: próbaidõ kikötése és idõtarta-
ma hat hónap.

A közszolgálati jogviszony idõtartama (határozott idõ-
tartam esetén annak megjelölése): határozott idejû kineve-
zés gyed idejére.

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

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

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
– pályázati kérelmet,
– önéletrajzot,
– erkölcsi bizonyítványt,
– az oklevelek, bizonyítványok közjegyzõ által hitele-

sített másolatát.

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

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2008. január 21.) számított
30. napig.

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

A pályázat elbírálásának határideje: a bizottsági döntés
után 15 nappal.

A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt:
dr. Pintér Andrea eü. igazgatási osztályvezetõ. Címe:
Veszprém, József Attila u. 36. Telefon: (88) 424-866/146,
fax: (88) 425-484. E-mail: titkarsag@veszprem.antsz.hu

Jászapáti Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

építéshatósági ügyintézõi munkakör betöltésére

Ellátandó feladatok: kiemelt építéshatósági ügyek dön-
tésre való szakmai elõkészítése, építésügyi nyilvántartá-
sok vezetése, jelentések készítése.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki (épí-

tõmérnöki) szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki/fõis-
kolai szintû településmérnöki szakképzettség,

– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– felhasználói szintû számítógép-ismeret,
– kinevezése esetén a Ktv. 22/A. §-a alapján vagyon-

nyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

Elõnyt jelent:
– szakmai közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító oklevél közjegyzõ által

hitelesített másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Illetmény és juttatás a köztisztviselõk jogállásáról szóló
tv. szabályai szerint.

Lakást tud az önkormányzat biztosítani.
Benyújtási határidõ: a Belügyi Közlönyben történõ

megjelenéstõl (2008. január 21.) számított 20. nap.
A pályázatot Jászapáti Város Önkormányzatának jegy-

zõjéhez kell benyújtani (Andrási Lászlóné, 5130 Jászapáti,
Velemi E. út 2.).

Érdeklõdni lehet az (57) 441-024-es, 540-100/115-ös
mellékû telefonszámon.

Elbírálási határidõ: a benyújtási határidõt követõ 30 na-
pon belül.

Az álláshely betölthetõ a pályázat kedvezõ elbírálását
követõen azonnal.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkáltató hat
hónapos próbaidõt köt ki.

Nógrádsáp és Legénd községek körjegyzõje
pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú középfokú végzettség,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A köztisztviselõi kinevezés hat hónap próbaidõvel hatá-
rozatlan idõre szól.

Ellátandó munkakör: önkormányzati gazdálkodás, köny-
velés.
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Bérezés a Ktv. szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben való megjelenéstõl (2008. január 21.) számított
30. nap.

A pályázat elbírálása: a határidõt követõ 15 napon belül.
A pályázatot Nógrádsáp és Legénd községek körjegy-

zõje részére (2685 Nógrádsáp, Hunyadi út 7/II.) kell be-
nyújtani.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet a körjegy-
zõnél személyesen, illetve a (35) 380-931-es és a (35)
530-014-es telefonszámokon.

Szervezeti hírek

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
ALAPÍTÓ OKIRATA

A Petõfi Irodalmi Múzeum alapító okirata

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.
(a továbbiakban: Áht.) 88. §-ának, és az államháztartás
mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren-
delet (a továbbiakban: Ámr.) 10. §-ának rendelkezései
alapján, a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL.
tv.-ben foglaltakra tekintettel a

Petõfi Irodalmi Múzeum

központi költségvetési szerv alapító okiratát – a pénzügy-
miniszterrel egyetértésben – módosítom, és egységes szer-
kezetbe foglalt szövegét az alábbiak szerint állapítom
meg:

I.

Általános rendelkezések

1. Az intézmény neve: Petõfi Irodalmi Múzeum
angolul: „Petõfi” Museum of Literature
németül: Literaturmuseum „Petõfi”
oroszul: Lityeraturnij Muzej im. „Petõfi”

2. Székhelye: H–1053 Budapest, Károlyi Mihály u. 16.

3. Körbélyegzõje: Petõfi Irodalmi Múzeum körirat, kö-
zepén a Magyar Köztársaság címere

4. Alapító: a Magyar Köztársaság Országgyûlése

5. Alapítás ideje: 1954

6. Szakmai besorolása: országos múzeum

7. Felügyeleti szerve: az Oktatási és Kulturális Minisz-
térium

8. Fiókintézményeinek neve és székhelye:
Kassák Emlékmúzeum H – 1033 Budapest, Fõ tér 1.
Ady Emlékmúzeum H – 1053 Budapest, Veres Pálné

u. 4–6.
Jókai Emlékszoba H – 1121 Budapest, Költõ u. 21.

II.

Az intézmény alaptevékenysége

1. Az intézmény alaptevékenysége:
– gyûjtõköre kiterjed a magyar irodalom egészének tár-

gyi, képi (képzõmûvészeti, fotó, videó és film), valamint
kéziratos és nyomtatott formában található emlékeire, il-
letve hangzó dokumentumaira;

– gyûjtõterülete az egész ország és – a nemzetközi és
kétoldalú egyezmények, jogszabályok figyelembevételé-
vel – a szomszédos országok, sõt a világ minden olyan
pontja, ahol a szóban forgó emlékek fellelhetõek;

– fõ feladata a gyûjtõkörébe tartozó muzeológiai for-
rásanyag felkutatása, gyûjtése, õrzése, szakszerû nyilván-
tartása, kezelése, állagmegóvása és védelme; továbbá tu-
dományos feldolgozása és rendszerezése, a tudományos
eredmények közzététele, mindezek kiállításokon és más
formákban történõ bemutatása, a köz mûvelõdését segítõ
hasznosítása.

További muzeológiai feladatai:
– a gyûjtõkörébe tartozó, magántulajdonban lévõ kul-

turális javak védetté nyilvánításának szakmai elõkészíté-
se, illetve véleményezése; közremûködés a védett gyûjte-
mények és mûtárgyak helyszíni ellenõrzésében;

– a mûtárgyak külföldre történõ kivételénél a kulturális
örökség megõrzésének szempontjait érvényesítõ szemlé-
zés, véleményezés;

– a gyûjtõkörébe tartozó kulturális javak esetében – a
jogszabályok, illetve a felügyeleti szerv felkérése alapján
végzett, a tudomány adott ismeretanyagára támaszkodó és
annak eredményeit felhasználó – szakértõi tevékenység;

– szakterületén és a muzeológia módszertanában, törté-
netében tudományos kutatás végzése, a külsõ kutatók
szakmai támogatása, kutatószolgálat mûködtetése;

– részvétel a múzeum tudományos témáival összefüg-
gõ közép- és felsõfokú oktatásban, valamint a muzeoló-
gus-képzésben és továbbképzésben;

– alaptevékenységéhez kapcsolódó szakkönyvtár mû-
ködtetése;
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– adatbázisok készítése a magyar irodalom alkotóiról,
mûveik hazai és külföldi megjelenésérõl, a róluk írott re-
cenziókról; ezek alapján kiadványok összeállítása és pub-
likálása;

– együttmûködés a hazai és külföldi, illetve nemzetkö-
zi szakmai szervezetekkel, társintézményekkel; a hazai és
a nemzetközi magyar irodalmi muzeológiai tevékenység
koordinálása,

– a Károlyi Palota adottságait kihasználó, széles körû
kulturális és közmûvelõdési tevékenység folytatása, prog-
ramok, rendezvények szervezése.

Kiemelt kulturális és közmûvelõdési feladatai:
– jelentõs irodalmi évfordulók, megemlékezések szer-

vezése; rendezvények, rendhagyó irodalomórák és irodal-
mi versenyek, múzeumpedagógia az intézmény jellegének
megfelelõ, az irodalomhoz közel álló képzõmûvészeti, ze-
nei, színészi események szervezése, tudományos konfe-
renciák szervezése és befogadása, az irodalmi emlékházak
tevékenységével kapcsolatos szakmai feladatok országos
szintû koordinálása, szakmai tanácsadás, segítségnyújtás;

– fórumok létrehozása az élõ magyar irodalom és ah-
hoz közel álló mûvészeti ágak alkotóinak bemutatkozásá-
hoz (szerzõi estek, irodalmi mûsorok, könyvbemutatók
stb.); szakmai szervezetek tevékenységének támogatása;

– kapcsolattartás a magyar irodalmat külföldön bemu-
tató intézményekkel, tudományos mûhelyekkel, alkotók-
kal, mindenekelõtt a határon túli magyar kultúra szerveze-
teivel és személyiségeivel; a magyar irodalom külföldi
fesztiválokon való megjelenésének, illetve a határon túli
magyar és a külföldi irodalom magyarországi bemutatásá-
nak elõsegítése;

– az új irodalmi kezdeményezések, kísérletek, a pálya-
kezdõ írók, költõk bemutatkozásának ösztönzése, ösztön-
díjpályázatok lebonyolítása;

– a Digitális Irodalmi Akadémia mûködtetése, élõ és
posztumusz tagjai teljes (irodalmi, irodalomelméleti, köz-
életi és mûfordítói) életmûvének forrásértékû, szerzõi jogi,
személyi és tárgyi feltételekre vonatkozó felhasználói
szerzõdéssel szavatolt digitalizálása, közzététele, a digita-
lizált életmû gondozása, valamint a Digitális Irodalmi
Akadémia tagjaival való kapcsolattartás.

2. Az intézményhez tartozó Hamvas Béla Kultúrakutató
Intézet feladatai:

– a kultúra társadalmi beágyazottságának, társadalomlé-
lektani, történeti és szellemtörténeti, szociológiai összefüg-
géseinek, mechanizmusainak, jelenségeinek vizsgálata;

– az intézet kutatási témaköreibe vágó mûveknek, illet-
ve az intézetben folyó kutatások eredményeinek a megje-
lentetése kiadványok és könyvek formájában;

– folyamatos együttmûködés a hasonló profilú hazai és
külföldi intézetekkel és nemzetközi szakmai szervezetek-
kel; közös kutatások beindítása és hazai, illetve nemzet-
közi konferenciák, mûhelybeszélgetések szervezése;

– írásos és videoadatbázisok, dokumentációk készíté-
se, gyûjtése, szellemi hagyatékok befogadása az intézet fõ
kutatási témaköreibe vágó területekrõl.

3. Az intézmény alaptevékenységként az alábbi tevé-
kenységeket látja el TEÁOR ’03 szerinti megjelöléssel:

92.52 Múzeumi tevékenység, kulturális örökség vé-
delme

4. Alapvetõ szakfeladata: 923215 Múzeumi tevékenység

5. Szakágazati besorolása: 925200 Múzeumi tevékeny-
ség, kulturális örökség védelme

III.

Az intézmény vállalkozási tevékenysége

1. Az intézmény vállalkozási tevékenységet folytathat
eszközeinek, szabad kapacitásainak hasznosítása érdeké-
ben. A vállalkozási tevékenysége nem veszélyeztetheti az
intézmény alapvetõ szakfeladatainak ellátását.

2. Az Áht. 96. § (2) bekezdése értelmében a vállalkozás-
ból származó bevételek együttes összege egymást követõ
két évben nem haladhatja meg a költségvetési kiadások
30%-át.

3. Az intézmény vállalkozási tevékenységi köre
TEÁOR szerinti megjelöléssel:

Könyvkiadás (22.11)
Idõszaki kiadvány kiadása (22.13)
Hangfelvétel-kiadás (22.14)
Egyéb kiadás (22.15)
Máshová nem sorolt nyomás (22.22)
Könyvkötés (22.23)
Nyomdai elõkészítõ tevékenység (22.24)
Kisegítõ nyomdai tevékenység (22.25)
Hangfelvétel-sokszorosítás (22.31)
Videofelvétel-sokszorosítás (22.32)
Számítógépes adathordozó sokszorosítása (22.33)
Könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem (52.47)
Egyéb, máshová nem sorolt iparcikk-kereskedelem

(52.58)
Egyéb szálláshely-szolgáltatás (55.23)
Étkezõhelyi vendéglátás (55.30)
Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (70.20)
Adatbázis-tevékenység, online kiadás (72.40)
Máshová nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás

(74.87)
Máshová nem sorolható egyéb szabadidõs tevékenység

(92.72)
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IV.

Az intézmény mûködése

1. Az intézmény élén fõigazgató áll, akit az oktatási és
kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter) pályázat
alapján határozott idõre bíz meg, illetve vonja vissza meg-
bízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), valamint
gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

2. A fõigazgató-helyetteseket, és a Hamvas Béla Kultú-
rakutató Intézet igazgatóját pályázat útján, határozott idõ-
re, a fõigazgató – a miniszter egyetértésével – bízza meg,
és vonja vissza a megbízását (szükség esetén nevezi ki és
menti fel), valamint gyakorolja felettük a munkáltatói jo-
gokat.

3. A gazdasági igazgatót a miniszter a fõigazgató javas-
latára pályázat útján, határozatlan idõre bízza meg, illetve
vonja vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti
fel), gyakorolja felette a fegyelmi jogkört. A további mun-
káltatói jogokat a fõigazgató gyakorolja felette.

4. Az intézmény alkalmazottai a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a tör-
vény végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. ren-
delet hatálya alá tartozó közalkalmazottak, akik felett a
munkáltatói jogokat az intézmény fõigazgatója gyakorolja
a jogszabályok és a jelen alapító okirat rendelkezéseinek
figyelembevételével.

5. Az intézmény képviseletében jogosultak eljárni: a fõ-
igazgató, valamint – az SzMSz-ben meghatározott jogkö-
reik tekintetében – a fõigazgató-helyettesek, a gazdasági
vezetõ.

6. Az intézmény szervezeti felépítését és mûködési
rendjét, a vezetõk közötti feladatmegosztást, a belsõ és
külsõ kapcsolatokra vonatkozó további jogszabályok által
elõírt rendelkezéseket a Szervezeti és mûködési szabályzat
(a továbbiakban: SzMSz) határozza meg. A fõigazgató kö-
teles az SzMSz-t és mellékleteit, továbbá annak módosítá-

sait az alapító okirat hatályba lépését követõ 60 napon be-
lül elkészíteni és a miniszterhez jóváhagyás céljából felter-
jeszteni. Az SzMSz-t a miniszter hagyja jóvá.

7. Az intézmény alaptevékenységét az OKM belsõ sza-
bályzata szerint jóváhagyott munkaterv alapján végzi.

V.

Az intézmény jogállása, gazdálkodása

1. Az intézmény önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok
feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jog-
körrel rendelkezõ központi költségvetési szerv, amelynek
költségvetése az Oktatási és Kulturális Minisztérium feje-
zetén belül szerepel.

2. Az intézményen belül a Hamvas Béla Kultúrakutató
Intézet részjogkörû költségvetési egységként mûködik.

3. Az intézmény feladatainak ellátásához rendelkezésre
álló vagyon az állam tulajdonában áll, amellyel kapcsolat-
ban – az állami vagyon tulajdonosi jogait gyakorló szerve-
zettel kötött megállapodásban foglaltak szerint – gyako-
rolja a vagyonkezelõi jogokat.

VI.

Záró rendelkezések

A jelen alapító okirat az aláírás napján lép hatályba, ez-
zel egyidejûleg a 2007. május 21-én kelt, 12776/2007. szá-
mú alapító okirat hatályát veszti.

Oktatási és Kulturális Minisztérium
mint az alapító képviselõje

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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KINCSTÁRI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉRE KIÍRT PÁLYÁZAT EREDMÉNYE

A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (1111 Budapest, Mûegyetem rkp. 3., BME) által a Buda-
pest XI. kerületben található ingatlanok pályázati dokumentációban meghatározott helyiségeinek kollégiumi büfé üze-
meltetés céljára történõ bérbeadására kiírt, a BME honlapján 2007. november 27. napján közzétett nyilvános pályázat
eredményesen zárult.

A pályázat nyertese: a Mûegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Kht.

ÁLLAMI VAGYON HASZNOSÍTÁSA

A Debreceni Egyetem 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., nevében az Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centru-
ma 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. (továbbiakban: kiíró) az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 24. §-a és
a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) vo-
natkozó rendelkezései alapján

nyilvános pályázat

keretében 25 évre, hasznosításra adja át a Magyar Állam tulajdonában és a kiíró vagyonkezelésében lévõ, természetben
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. szám alatt található, 22249/1. helyrajzi számon nyilvántartott, 606,23 m2 területû, al-
övezet: Eü. 3.3Y(E) földterületet, azzal a kikötéssel, hogy a pályázónak vállalni és teljesíteni kell az egyetem által meg-
határozott mûszaki feltételek szerinti, a meglévõ elvi építési engedélynek megfelelõ, 3009,13 m2 szintterületû (pince+
földszint+I+II+III+IV. emelet) kollégium saját beruházásban történõ megépítését és mûködtetését saját kockázatára és
felelõsségére.

A földterület jellemzõi:
A terület per-, teher- és igénymentes.
A földterület teljes közmûvesítettséggel rendelkezik.
A hasznosításra felajánlott földterület a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma használatában áll.

A földterület bemutatása:
A terület bemutatására a pályázati felhívás megjelenését követõen elõzetes egyeztetés alapján kerül sor.
A terület megtekintése nem feltétele az érvényes ajánlattételnek, azonban ennek elmulasztásából eredõ következmé-

nyekért a kiíró felelõsséget nem vállal.

Pályázati dokumentáció:
Kiíró bõvebb információt tartalmazó pályázati dokumentációt bocsát térítés ellenében a pályázók rendelkezésére.
A pályázati dokumentáció tartalmazza a beruházás megvalósítását, valamint a szolgáltatás, üzemeltetés szabályait

rögzítõ, illetve a földhasználati jogot biztosító szerzõdések tervezetét, továbbá a hasznosításra vonatkozó egyéb elõírá-
sokat is.

A pályázaton való részvétel alapfeltétele a pályázati dokumentáció kiírótól történõ megvásárlása.
A pályázati dokumentáció 50 000 Ft, azaz ötvenezer forint + 20% áfa átutalással (MÁK 10034002-00282981-

00000000 számú számlaszám) történõ megfizetését követõen, a kiíró, Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudomá-
nyi Centrum, Gazdasági Igazgatóság (Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Centrumelnöki épület II. emelet 212. szoba) címén
személyesen, vagy meghatalmazott útján vehetõ át, munkanapokon a Pályázati felhívás Magyar Közlöny Hivatalos Érte-
sítõjében történt megjelenés napjától a pályázat benyújtásának határidejéig (hétfõtõl csütörtökig 9-tõl 15 óráig, pénteken
9-tõl 13 óráig).
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A pályázati felhívásban és a pályázati dokumentációban ismertetett adatok, információk a kiíró által ismert és biztosí-
tott elõzetes adatszolgáltatáson alapulnak. A kiíró javasolja minden ajánlattevõnek, hogy a fent említett dokumentáción
felül saját felelõsségére és költségére szerezzen be minden olyan kiegészítõ információt az ajánlat tárgyáról, valamint a
magyarországi jogi-gazdasági környezetrõl, illetve szabályozórendszerrõl, amely befektetési szándéka körültekintõ
megalapozásához szükséges lehet.

A dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylat másolatát az ajánlat benyújtásakor a pályázónak csatolnia kell.

Ajánlati biztosíték: 10 M Ft, azaz tízmillió forint.

Az ajánlati biztosítékot HUF-ban a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Magyar Államkincs-
tárnál vezetett MÁK 10034002-00282981-00000000 számú számlájára kell befizetni (melynek legkésõbb az ajánlatté-
teli határidõ lejártának napján be kell érkeznie) a „Kollégium” jelige feltüntetésével.

A pályázatok beadásának módja:
A hasznosításra vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban „Kollégium” jelige feltüntetésével,

4 példányban (1 eredeti és 3 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott útján a kiíró cí-
mén (Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Gazdasági Igazgatóság (Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Centrumelnöki épület II. emelet 212. szoba) kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidõn belül a kiíró-
hoz megérkezzék. A pályázó köteles az eredeti példányt megjelölni „Eredeti” felírással. Ha a pályázatok között eltérés
adódik, az így megjelölt ajánlatban foglaltak az irányadók.

Ajánlattételi határidõ:
A hirdetménynek a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében való megjelenését követõ 30. naptári napon 10 óra.

(Amennyiben ez munkaszüneti nap, úgy az ezt követõ elsõ munkanapon 10 óra).

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

A kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidõ lejártának napját követõ 30 naptári nap. Amennyiben a
pályázó ajánlatát az ajánlati kötöttségének ideje alatt visszavonja, az általa befizetett ajánlati biztosítékot elveszti.

Az ajánlatok elbírálása az ajánlattételi határidõ lejártát követõ 5 naptári napon belül történik meg, mely idõtartamot a
kiíró egy alkalommal, legfeljebb további 30 naptári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényében az ajánlati kötöttség
idõtartama is 30 nappal meghosszabbodik.

A kiíró az elbírálási határidõ lejártát követõen haladéktalanul, de legfeljebb 5 naptári napon belül írásban tájékoztatja
a pályázókat a pályázati eljárás eredményérõl.

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

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

nak ajánlata a pályázati feltételeknek megfelel,
– a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,
– pályázati felhívását az ajánlattételi határidõ elõtt visszavonja, melyrõl a pályázati felhívás közlésével megegyezõ

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

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

tották be,
– a pályázó az ajánlati biztosítékot az elõírásoknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre,
– a pályázó a pályázatot szabályszerûen aláírta (nem magánszemély esetén cégszerû aláírás),
– a részvételi feltételekben és a pályázati dokumentációban meghatározottaknak maradéktalanul eleget tesz, egyide-

jûleg, további feltételek támasztása nélkül elfogadólag aláírva benyújtja.

Érvénytelen a pályázat, ha az érvényességi feltételek bármelyikének részben vagy egészben a hiánypótlást követõen
sem felel meg.
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Értékelési szempontok:
A pályázat elbírálása során, rangsoroláskor a kiíró a pályázók közül az alábbi szempontok alapján dönt:
1. A megajánlott hasznosítási díj összegének nagysága. A hasznosítási díjra magyar forintban (HUF), bruttó módon

kell ajánlatot tenni.
Értékelési súlyszám: 25.
2. A hasznosítási díj megfizetésének ideje a szerzõdéskötéstõl számítva hónapokban megadva.
Értékelési súlyszám: 10.
3. A felépítendõ kollégiumra ajánlott mûszaki megvalósítási javaslat színvonala.
Értékelési súlyszám: 65.
Az egyes értékelési szempontoknál adható maximális pontszám 10, a legjobb ajánlat kap 10 pontot, a többi ajánlat

pontszáma arányosítással kerül kiszámításra. Az egyes ajánlatok pontértékét a súlyozással figyelembe vett pontok össze-
ge adja. A pályázat nyertese a legmagasabb pontszámot elért pályázó.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ munkanapokon a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészség-
tudományi Centrum Gazdasági Igazgatóságán [Debrecen, Nagyerdei krt. 98., Centrumelnöki épület II. emelet 212. szo-
ba, telefon: (52) 417-962, fax: (52) 425-204].

A Debreceni Egyetem 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., nevében az Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centru-
ma, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. (továbbiakban: kiíró) az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 24. §-a és
a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) vo-
natkozó rendelkezései alapján

nyilvános pályázat

keretében 25 évre, hasznosításra adja át a Magyar Állam tulajdonában és a kiíró vagyonkezelésében lévõ, természetben
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. szám alatt található, 22249/1. helyrajzi számon nyilvántartott, 2929,61 m2 területû,
alövezet: Eü. 140 földterületet, azzal a kikötéssel, hogy a pályázónak vállalni és teljesíteni kell az egyetem által meghatá-
rozott mûszaki feltételek szerinti, a meglévõ elvi építési engedélynek megfelelõ, 7198,41 m2 szintterületû (pince+föld-
szint+I+II. emelet) idõsek ápolási otthona saját beruházásban történõ megépítését és mûködtetését, saját kockázatára és
felelõsségére.

A földterület jellemzõi:
A terület per-, teher- és igénymentes.
A földterület teljes közmûvesítettséggel rendelkezik.
A hasznosításra felajánlott földterület a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma használatában áll.

A földterület bemutatása:
A terület bemutatására a pályázati felhívás megjelenését követõen elõzetes egyeztetés alapján kerül sor.
A terület megtekintése nem feltétele az érvényes ajánlattételnek, azonban ennek elmulasztásából eredõ következmé-

nyekért a kiíró felelõsséget nem vállal.

Pályázati dokumentáció:
Kiíró bõvebb információt tartalmazó pályázati dokumentációt bocsát térítés ellenében a pályázók rendelkezésére.
A pályázati dokumentáció tartalmazza a beruházás megvalósítását, valamint a szolgáltatás, üzemeltetés szabályait

rögzítõ, illetve a földhasználati jogot biztosító szerzõdések tervezetét, továbbá a hasznosításra vonatkozó egyéb elõírá-
sokat is.

A pályázaton való részvétel alapfeltétele a pályázati dokumentáció kiírótól történõ megvásárlása.
A pályázati dokumentáció 50 000 Ft, azaz ötvenezer forint + 20% áfa átutalással (MÁK 10034002-00282981-

00000000 számú számlaszám) történõ megfizetését követõen a kiíró, Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi
Centrum, Gazdasági Igazgatóság (Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Centrumelnöki épület II. emelet 212. szoba) címén sze-
mélyesen, vagy meghatalmazott útján vehetõ át, munkanapokon a Pályázati felhívás Magyar Közlöny Hivatalos Értesí-
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tõjében történt megjelenés napjától a pályázat benyújtásának határidejéig (hétfõtõl csütörtökig 9-tõl 15 óráig, pénteken
9-tõl 13 óráig).

A pályázati felhívásban és a pályázati dokumentációban ismertetett adatok, információk a kiíró által ismert és biztosí-
tott elõzetes adatszolgáltatáson alapulnak. A kiíró javasolja minden ajánlattevõnek, hogy a fent említett dokumentáción
felül saját felelõsségére és költségére szerezzen be minden olyan kiegészítõ információt az ajánlat tárgyáról, valamint a
magyarországi jogi-gazdasági környezetrõl, illetve szabályozórendszerrõl, amely befektetési szándéka körültekintõ
megalapozásához szükséges lehet.

A dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylat másolatát az ajánlat benyújtásakor a pályázónak csatolnia kell.

Ajánlati biztosíték: 10 M Ft, azaz tízmillió forint.

Az ajánlati biztosítékot HUF-ban a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Magyar Államkincs-
tárnál vezetett MÁK 10034002-00282981-00000000 számú számlájára kell befizetni (melynek legkésõbb az ajánlatté-
teli határidõ lejártának napján be kell érkeznie) a „Idõsek ápolási otthona” jelige feltüntetésével.

A pályázatok beadásának módja:
A hasznosításra vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban „Idõsek ápolási otthona” jelige fel-

tüntetésével, 4 példányban (1 eredeti és 3 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott
útján a kiíró címén (Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Gazdasági Igazgatóság (Debrecen,
Nagyerdei krt. 98. Centrumelnöki épület II. emelet 212. szoba) kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi határ-
idõn belül a kiíróhoz megérkezzék. A pályázó köteles az eredeti példányt megjelölni „Eredeti” felírással. Ha a pályáza-
tok között eltérés adódik, az így megjelölt ajánlatban foglaltak az irányadók.

Ajánlattételi határidõ:
A hirdetménynek a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében való megjelenését követõ 30. naptári napon 10 óra.

(Amennyiben ez munkaszüneti nap, úgy az ezt követõ elsõ munkanapon 10 óra).

A pályázatok felbontása az ajánlattételi határidõ lejártának napján 11 órakor történik a kiíró fenti címén, zárt körben, a
kiíró, a pályázók és a közjegyzõ jelenlétében.

A kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidõ lejártának napját követõ 30 naptári nap. Amennyiben a
pályázó ajánlatát az ajánlati kötöttségének ideje alatt visszavonja, az általa befizetett ajánlati biztosítékot elveszti.

Az ajánlatok elbírálása az ajánlattételi határidõ lejártát követõ 5 naptári napon belül történik meg, mely idõtartamot a
kiíró egy alkalommal, legfeljebb további 30 naptári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényében az ajánlati kötöttség
idõtartama is 30 nappal meghosszabbodik.

A kiíró az elbírálási határidõ lejártát követõen haladéktalanul, de legfeljebb 5 naptári napon belül írásban tájékoztatja
a pályázókat a pályázati eljárás eredményérõl.

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

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

nak ajánlata a pályázati feltételeknek megfelel,
– a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,
– pályázati felhívását az ajánlattételi határidõ elõtt visszavonja, melyrõl a pályázati felhívás közlésével megegyezõ

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

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

tották be,
– a pályázó az ajánlati biztosítékot az elõírásoknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre,
– a pályázó a pályázatot szabályszerûen aláírta (nem magánszemély esetén cégszerû aláírás),
– a részvételi feltételekben és a pályázati dokumentációban meghatározottaknak maradéktalanul eleget tesz, egyide-

jûleg, további feltételek támasztása nélkül elfogadólag aláírva benyújtja.
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Érvénytelen a pályázat, ha az érvényességi feltételek bármelyikének részben vagy egészben a hiánypótlást követõen
sem felel meg.

Értékelési szempontok:
A pályázat elbírálása során, rangsoroláskor a kiíró a pályázók közül az alábbi szempontok alapján dönt:
1. A megajánlott hasznosítási díj összegének nagysága. A hasznosítási díjra magyar forintban (HUF), bruttó módon

kell ajánlatot tenni.
Értékelési súlyszám: 30.
2. A hasznosítási díj megfizetésének ideje a szerzõdéskötéstõl számítva hónapokban megadva.
Értékelési súlyszám: 10.
3. A felépítendõ idõsek ápolási otthonára ajánlott mûszaki megvalósítási javaslat színvonala.
Értékelési súlyszám: 60.
Az egyes értékelési szempontoknál adható maximális pontszám 10, a legjobb ajánlat kap 10 pontot, a többi ajánlat

pontszáma arányosítással kerül kiszámításra. Az egyes ajánlatok pontértékét a súlyozással figyelembe vett pontok össze-
ge adja. A pályázat nyertese a legmagasabb pontszámot elért pályázó.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ munkanapokon a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészség-
tudományi Centrum, Gazdasági Igazgatóságán [Debrecen, Nagyerdei krt. 98., Centrumelnöki épület II. emelet 212. szo-
ba, telefon: (52) 417-962, fax: (52) 425-204].

A Debreceni Egyetem 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., nevében az Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centru-

ma, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. (továbbiakban: kiíró) az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 24. §-a és
a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) vo-
natkozó rendelkezései alapján

nyilvános pályázat

keretében 25 évre, hasznosításra adja át a Magyar Állam tulajdonában és a kiíró vagyonkezelésében lévõ, természetben
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. szám alatt található, 22249/1. helyrajzi számon nyilvántartott, 1228,24 m2 területû,
alövezet: Eü. 1.44 földterületet, azzal a kikötéssel, hogy a pályázónak vállalni és teljesíteni kell az egyetem által megha-
tározott mûszaki feltételek szerint, a meglévõ elvi építési engedélynek megfelelõ, 3500 m2 szintterületû (pince+föld-
szint+I+II. emelet+tetõtér) egészségközpont és szálloda saját beruházásban történõ megépítését és mûködtetését, saját
kockázatára és felelõsségére.

A földterület jellemzõi:
A terület per-, teher- és igénymentes.
A földterület teljes közmûvesítettséggel rendelkezik.
A hasznosításra felajánlott földterület a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma használatában áll.

A földterület bemutatása:
A terület bemutatására a pályázati felhívás megjelenését követõen elõzetes egyeztetés alapján kerül sor.
A terület megtekintése nem feltétele az érvényes ajánlattételnek, azonban ennek elmulasztásából eredõ következmé-

nyekért a kiíró felelõsséget nem vállal.

Pályázati dokumentáció:
Kiíró bõvebb információt tartalmazó pályázati dokumentációt bocsát térítés ellenében a pályázók rendelkezésére.
A pályázati dokumentáció tartalmazza a beruházás megvalósítását, valamint a szolgáltatás, üzemeltetés szabályait

rögzítõ, illetve a földhasználati jogot biztosító szerzõdések tervezetét, továbbá a hasznosításra vonatkozó egyéb elõírá-
sokat is.

A pályázaton való részvétel alapfeltétele a pályázati dokumentáció kiírótól történõ megvásárlása.
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A pályázati dokumentáció 50 000 Ft, azaz ötvenezer forint + 20% áfa átutalással (MÁK 10034002-00282981-
00000000 számú számlaszám) történõ megfizetését követõen a kiíró, Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi
Centrum, Gazdasági Igazgatóság (Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Centrumelnöki épület II. emelet 212. szoba) címén sze-
mélyesen, vagy meghatalmazott útján vehetõ át, munkanapokon a Pályázati felhívás Magyar Közlöny Hivatalos Értesí-
tõjében történt megjelenés napjától a pályázat benyújtásának határidejéig (hétfõtõl csütörtökig 9-tõl 15 óráig, pénteken
9-tõl 13 óráig).

A pályázati felhívásban és a pályázati dokumentációban ismertetett adatok, információk a kiíró által ismert és biztosí-
tott elõzetes adatszolgáltatáson alapulnak. A kiíró javasolja minden ajánlattevõnek, hogy a fent említett dokumentáción
felül saját felelõsségére és költségére szerezzen be minden olyan kiegészítõ információt az ajánlat tárgyáról, valamint a
magyarországi jogi-gazdasági környezetrõl, illetve szabályozórendszerrõl, amely befektetési szándéka körültekintõ
megalapozásához szükséges lehet.

A dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylat másolatát az ajánlat benyújtásakor a pályázónak csatolnia kell.

Ajánlati biztosíték: 10 M Ft, azaz tízmillió forint.

Az ajánlati biztosítékot HUF-ban a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Magyar Államkincs-
tárnál vezetett MÁK 10034002-00282981-00000000 számú számlájára kell befizetni (melynek legkésõbb az ajánlatté-
teli határidõ lejártának napján be kell érkeznie) az „Egészségközpont és szálloda” jelige feltüntetésével.

A pályázatok beadásának módja:
A hasznosításra vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban „Egészségközpont és szálloda” jel-

ige feltüntetésével, 4 példányban (1 eredeti és 3 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen, illetve meghatal-
mazott útján a kiíró címén (Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Gazdasági Igazgatóság (Debre-
cen, Nagyerdei krt. 98. Centrumelnöki épület II. emelet 212. szoba) kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi
határidõn belül a kiíróhoz megérkezzék. A pályázó köteles az eredeti példányt megjelölni „Eredeti” felírással. Ha a pá-
lyázatok között eltérés adódik, az így megjelölt ajánlatban foglaltak az irányadók.

Ajánlattételi határidõ:
A hirdetménynek a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében való megjelenését követõ 30. naptári napon 10 óra.

(Amennyiben ez munkaszüneti nap, úgy az ezt követõ elsõ munkanapon 10 óra).

A pályázatok felbontása az ajánlattételi határidõ lejártának napján 12 órakor történik a kiíró fenti címén, zárt körben, a
kiíró, a pályázók és a közjegyzõ jelenlétében.

A kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidõ lejártának napját követõ 30 naptári nap. Amennyiben a
pályázó ajánlatát az ajánlati kötöttségének ideje alatt visszavonja, az általa befizetett ajánlati biztosítékot elveszti.

Az ajánlatok elbírálása az ajánlattételi határidõ lejártát követõ 5 naptári napon belül történik meg, mely idõtartamot a
kiíró egy alkalommal, legfeljebb további 30 naptári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényében az ajánlati kötöttség
idõtartama is 30 nappal meghosszabbodik.

A kiíró az elbírálási határidõ lejártát követõen haladéktalanul, de legfeljebb 5 naptári napon belül írásban tájékoztatja
a pályázókat a pályázati eljárás eredményérõl.

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

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

nak ajánlata a pályázati feltételeknek megfelel,
– a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,
– pályázati felhívását az ajánlattételi határidõ elõtt visszavonja, melyrõl a pályázati felhívás közlésével megegyezõ

helyeken az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt hirdetményt tesz közzé. Ebben az esetben a kiíró a pályázati dokumentáció
ellenértékét a felhívás visszavonásának a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében történõ megjelentetését követõ
10 munkanapon belül, a dokumentáció visszaadása ellenében visszafizeti.
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Érvényes a pályázati ajánlat, ha:
– azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerûen meghosszabbított ajánlattételi határidõben nyúj-

tották be,
– a pályázó az ajánlati biztosítékot az elõírásoknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre,
– a pályázó a pályázatot szabályszerûen aláírta (nem magánszemély esetén cégszerû aláírás),
– a részvételi feltételekben és a pályázati dokumentációban meghatározottaknak maradéktalanul eleget tesz, egyide-

jûleg, további feltételek támasztása nélkül elfogadólag aláírva benyújtja.

Érvénytelen a pályázat, ha az érvényességi feltételek bármelyikének részben vagy egészben a hiánypótlást követõen
sem felel meg.

Értékelési szempontok:
A pályázat elbírálása során, rangsoroláskor a kiíró a pályázók közül az alábbi szempontok alapján dönt:
1. A megajánlott hasznosítási díj összegének nagysága. A hasznosítási díjra magyar forintban (HUF), bruttó módon

kell ajánlatot tenni.
Értékelési súlyszám: 40.
2. A hasznosítási díj megfizetésének ideje a szerzõdéskötéstõl számítva hónapokban megadva.
Értékelési súlyszám: 5.
3. A felépítendõ egészségközpontra és szállodára ajánlott mûszaki megvalósítási javaslat színvonala.
Értékelési súlyszám: 55.
Az egyes értékelési szempontoknál adható maximális pontszám 10, a legjobb ajánlat kap 10 pontot, a többi ajánlat

pontszáma arányosítással kerül kiszámításra. Az egyes ajánlatok pontértékét a súlyozással figyelembe vett pontok össze-
ge adja. A pályázat nyertese a legmagasabb pontszámot elért pályázó.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ munkanapokon a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészség-
tudományi Centrum, Gazdasági Igazgatóságán [Debrecen, Nagyerdei krt. 98., Centrumelnöki épület II. emelet 212. szo-
ba, telefon: (52) 417-962, fax: (52) 425-204].

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (1024 Budapest, Lövõház út 39. szám, a továbbiakban: kiíró) az ál-
lami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet vonatkozó fejezetei alapján

nyilvános pályázat

keretében hasznosítja üzemanyagtöltõ állomás létesítésre és üzemeltetésére a Magyar Állam tulajdonában és a kiíró va-
gyonkezelésében lévõ Becsehely, 068/26., 068/27., 068/23., 068/24., 068/30., 068/12., 065/3., 068/29. és 067/3. hrsz.-ú
ingatlanokat.

A pályázat beadásához az ajánlatkérési dokumentációt meg kell vásárolni, melynek összege 40 000 Ft, „Becsehely”
jelige megjelölésével, a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01465488-00000000 számú számlájára kell
átutalni, úgy hogy az ajánlatkérési dokumentáció csak a befizetést követõen váltható ki.

A pályázat elbírálása során az értékelési szempontok a következõk:
A kiírónak megajánlott díjak mértéke: 100%.
Ezen belül:
Egyszeri használatbavételi díj: 70%.
Fix éves díj: 20%.
Forgalomarányos díj: 10%.
Az értékelés során a legkedvezõbb ajánlati elem 10 pontot kap, a többi ajánlat ajánlati elemének pontszáma a vizsgált

ajánlati elemnek a legkedvezõbb ajánlati elemhez mért értékarányosításával számolható.
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Használatba adás fontosabb feltételei:
A kiíró az ajánlatkérési dokumentációnak megfelelõen 25 éves idõtartamra vonatkozó földhasználati szerzõdést köt e

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

Ajánlattevõ:
Ajánlattevõ lehet minden olyan magyarországi székhellyel rendelkezõ gazdálkodó szervezet, amely legalább öt éve

üzemeltet Magyarországon minimum húsz üzemanyagtöltõ állomásból álló hálózatot, továbbá tagja a Magyar
Ásványolaj Szövetségnek.

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

tevõk a kiírónál 1024 Budapest, Lövõház út 39., 5. szám alatti helyiségben.
Az ajánlati biztosíték mértéke oldalanként 3 millió forint.
Részajánlat tehetõ a pihenõk vonatkozásában oldalanként.
A pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, az ajánlatkérési dokumentációban elõírtaknak megfelelõen,

4 példányban (1 eredeti és 3 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott útján a kiírónál
a 1024 Budapest, Lövõház út 39., 5. szám alatti helyiségben kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidõn
belül a kiíróhoz megérkezzék

Ajánlattételi határidõ:
2008. március 21. 10 óra.

Kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség: az ajánlattételi határidõ lejártának napját követõ 90 naptári nap. Amennyiben a
pályázó ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy ha a szerzõdés megkötése a nyertes pályázónak fel-
róható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot elveszti. A pályázó az ajánlati bizto-
sítékot elveszti akkor is, ha a már megkötött szerzõdés a pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból
hiúsul meg.

A pályázati ajánlatok elbírálása, vagy tárgyalásra kitûzése (az ajánlatmódosításra való felhívás) az ajánlattételi határ-
idõ lejártát követõ 60 naptári napon belül történik, mely idõtartamot a kiíró egy alkalommal, legfeljebb további 30 nap-
tári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is 30 nappal meghosszabbodik.

A kiíró az elbírálási határidõ – 2008. április 30. – lejártát követõ 15 naptári napon belül írásban tájékoztatja a pályázó-
kat a pályázati eljárás eredményérõl.

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

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

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

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

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

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

Ugyanazon dokumentumra vonatkozóan egyszeri hiánypótlásra van lehetõség, a pótolt dokumentumra vonatkozóan
nincs lehetõség ismételt hiánypótlásra.
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Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha az érvényességi feltételek bármelyikének részben vagy egészben a hiánypótlást kö-
vetõen sem felel meg.

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

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

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (1024 Budapest, Lövõház út 39. szám, a továbbiakban: kiíró) az ál-
lami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet vonatkozó fejezetei alapján

nyilvános pályázat

keretében hasznosítja a14. sz. fõút 0+487 km-szelvényében elhelyezkedõ Gyõr 6405/10. helyrajzi számú ingatlant (a to-
vábbiakban: ingatlan).

A pályázat beadásához az ajánlatkérési dokumentációt meg kell vásárolni, melynek összege 20 000 Ft, „Gyõr” jelige
megjelölésével, a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01465488-00000000 számú számlájára kell átutal-
ni, úgy hogy az ajánlatkérési dokumentáció csak a befizetést követõen váltható ki.

A pályázat elbírálása során az értékelési szempontok a következõk:
A kiírónak megajánlott díjak mértéke: 100%.
Ezen belül:
Egyszeri használatbavételi díj: 70%.
Fix éves díj: 20%.
Forgalomarányos díj: 10%.
Az értékelés során a legkedvezõbb ajánlati elem 10 pontot kap, a többi ajánlat ajánlati elemének pontszáma a vizsgált

ajánlati elemnek a legkedvezõbb ajánlati elemhez mért értékarányosításával számolható.

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

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

Ajánlattevõ:
Ajánlattevõ lehet minden magyarországi székhellyel rendelkezõ gazdálkodó szervezet.

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

tevõk a kiírónál, 1024 Budapest, Lövõház út 39., 5. szám alatti helyiségben.
Az ajánlati biztosíték mértéke oldalanként 3 millió forint.
Részajánlat tehetõ a pihenõk vonatkozásában oldalanként.
A pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, az ajánlatkérési dokumentációban elõírtaknak megfelelõen,

4 példányban (1 eredeti és 3 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott útján a kiírónál
a 1024 Budapest, Lövõház út 39., 5. szám alatti helyiségben kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidõn
belül a kiíróhoz megérkezzék.

Ajánlattételi határidõ:
2008. március 3. 10 óra.

Kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség: az ajánlattételi határidõ lejártának napját követõ 90 naptári nap. Amennyiben a
pályázó ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy ha a szerzõdés megkötése a nyertes pályázónak fel-
róható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot elveszti. A pályázó az ajánlati bizto-

534 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/5. szám



sítékot elveszti akkor is, ha a már megkötött szerzõdés a pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból
hiúsul meg.

A pályázati ajánlatok elbírálása, vagy tárgyalásra kitûzése (az ajánlatmódosításra való felhívás) az ajánlattételi határ-
idõ lejártát követõ 60 naptári napon belül történik, mely idõtartamot a kiíró egy alkalommal, legfeljebb további 30 nap-
tári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is 30 nappal meghosszabbodik.

A kiíró az elbírálási határidõ – 2008. március 31. – lejártát követõ 15 naptári napon belül írásban tájékoztatja a pályá-
zókat a pályázati eljárás eredményérõl.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATAI

Összefoglaló
Budapest Fõváros I. Kerület Önkormányzata gazdálkodási rendszerének

2007. évi átfogó ellenõrzésérõl (0745)

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. Az
önkormányzat a 2006. évben kialakította-e és megbízhatóan mûködtette-e a gazdálkodás belsõ kontrolljait, továbbá a
feladatok szabályszerû ellátásához hozzájárult-e a folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés, valamint a
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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 2004–2006. években a költségvetési egyensúly tervezési szinten nem volt biztosított. A költ-
ségvetés végrehajtása során ugyanakkor költségvetési hiány nem alakult ki, a költségvetési bevételek mindhárom évben
fedezetet nyújtottak a költségvetési kiadásokra. A költségvetési többlet ellenére az elsõ évben felhalmozási célú forrás-
hiány volt, amit mûködési célú bevételekbõl fedeztek. A 2005. és a 2006. évben a felhalmozási célú költségvetési bevé-
teleknél többlet képzõdött. Az önkormányzat a költségvetési kiadások eredeti elõirányzatát mindhárom évben 90%
fölött teljesítette. A költségvetési bevételek eredeti elõirányzatai túlteljesültek.

Az önkormányzat nem készült fel eredményesen az európai uniós források igénybevételére, felhasználására a belsõ
szabályozottság terén. A pályázatkészítés és a támogatott fejlesztések lebonyolítási feladatainak rendjét, az ellenõrzés,
valamint a pályázatok nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat önkormányzati szinten nem szabályozta. Az e-közigaz-
gatási feladatokat ellátó informatikai rendszert kialakították és mûködtették. A gazdálkodási adatokra vonatkozó
közzétételi kötelezettségének az önkormányzat eleget tett.

A polgármesteri hivatalban a költségvetés tervezési és a zárszámadás-készítési folyamatok, valamint a gazdálkodási,
a pénzügyi-számviteli és a folyamatba épített ellenõrzési feladatok szabályozottsága összességében alacsony kockázatot
jelentettek a feladatok megfelelõ és szabályszerû végrehajtásában, továbbá ezek mûködésének megbízhatósága kiváló
volt. A polgármesteri hivatalban az informatikai rendszer szabályozottsága alacsony kockázatot jelentett az informatikai
feladatok biztonságos végrehajtásában, továbbá a kialakított kontrollok mûködésének megbízhatósága kiváló volt.

A belsõ ellenõrzés szervezeti kereteinek kialakítása és szabályozása összességében alacsony kockázatot jelentett a
belsõ ellenõrzés végrehajtásában, a belsõ ellenõrzés mûködésének megbízhatósága szintén kiváló volt. A jegyzõ a jog-
szabályi elõírás alapján eleget tett beszámolókészítési kötelezettségének a folyamatba épített elõzetes és utólagos veze-
tõi ellenõrzés mûködésérõl. A polgármester a képviselõ-testület elé terjesztette az önkormányzat által fenntartott költ-
ségvetési szervek ellenõrzési tapasztalatairól készített éves összefoglaló ellenõrzési jelentést.

Az ÁSZ az önkormányzat gazdálkodását átfogó jelleggel a 2004. évben, a zárszámadáshoz kapcsolódóan a normatív
állami hozzájárulások igénylését és elszámolását, valamint a felhalmozási célú támogatások felhasználását és elszámolá-
sát a 2005. évben ellenõrizte. Javaslataink hasznosítására mindegyik esetben intézkedési tervet készítettek. A javaslatok
részben, vagy teljesen hasznosultak, melyek eredményeként javult a költségvetés készítésének rendje, a gazdálkodási és
a pénzügyi-számviteli feladatok ellátásának szabályozottsága, a belsõ kontrollrendszer mûködésének megbízhatósága, a
céljelleggel nyújtott támogatások szabályszerûsége, valamint a belsõ ellenõrzés mûködése.

A helyszíni ellenõrzés megállapításainak hasznosítása mellett a jogszabályi elõírások betartása, valamint a munka
színvonalának javítása érdekében javaslatokat fogalmaztunk meg a polgármester és a jegyzõ részére. A jelentés megálla-
pításainak egyeztetése során a polgármester arról adott tájékoztatást, hogy az idõközben megtett intézkedésekkel a ja-
vaslatok egy részét megvalósították. Javasoltuk, hogy a polgármester tájékoztassa a képviselõ-testületet az ellenõrzés
megállapításairól, segítse elõ a javaslatok megvalósítását, készíttessen intézkedési tervet azok végrehajtása érdekében.

Az elkészített jelentés az interneten a www.asz.hu címen olvasható.
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közleményei

A Magyar Szénhidrogén Készletezõ Szövetség Alapszabályának módosítása

A Szövetség a 2007. november 8-án megtartott közgyûlésén az Alapszabály módosításáról a 7/2007. (XI. 08.) számú
határozattal a következõképpen rendelkezett:

Az Alapszabály I. rész 1. § 1.3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1.3. A Szövetség székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/B.”

* * *

Záradék:

Az Alapszabály módosítását jóváhagyom.
Dr. Kákosy Csaba s. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

A Magyar Szénhidrogén Készletezõ Szövetség által 2008. január 1. napjától érvényes
tagi hozzájárulásának mértékérõl

A Magyar Szénhidrogén Készletezõ Szövetség 2007. november 8. napján megtartott közgyûlése az 5/2007. (XI. 08.)
számú határozatában jóváhagyta a 2008. évi tagi hozzájárulás mértékét az alábbiak szerint:

Termékcsoport Termék Ft/to KN szám

1. Benzinek 3600 27090010 és
27101111 – 27101190

2. Gázolajok 3100 27101911 – 27101949

3. Fûtõ- és kenõolajok 2500 27101951 – 27101999

Kõolaj 3100 27090090

Földgáz: Ft/em3

Földgáz 320 27111100

Ft/TJ

9412

* * *

Záradék:

A 2008. január 1. napjától érvényes földgáz tagi hozzájárulás mértékét jóváhagyom.

Dr. Kákosy Csaba s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter
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A Magyar Szénhidrogén Készletezõ Szövetség
2008. évi földgáz-készletezési hozzájárulás

mértékérõl

A Magyar Szénhidrogén Készletezõ Szövetség 2007.
november 8-án megtartott közgyûlése az 5/2007. (XI. 08.)
számú határozatában jóváhagyta a 2008. évi földgáz-kész-
letezési hozzájárulás mértékét az alábbiak szerint:

Termékcsoport Termék

Földgáz: Ft/em3

Földgáz 320 27111100

Ft/TJ

9412

* * *

Záradék:

A 2008. január 1. napjától érvényes földgáz-készlete-
zési hozzájárulás mértékét jóváhagyom.

Dr. Kákosy Csaba s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

Minisztériumi közlemény

„Közlemény
fejlesztési támogatások odaítélésérõl

Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet 82. § (1) bekezdés b) pontja, va-
lamint a Kormány vonatkozó egyedi döntése alapján a
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a Beruházás-ösz-

tönzési Célelõirányzat terhére az alábbi fejlesztési támo-
gatás nyújtásáról kötött szerzõdést:

1.

A kedvezményezett neve:
DBM Dél-Nyírségi Bioenergia Mûvek Energiater-

melõ Zrt.
A támogatási program megvalósítási helye: 4234

Szakoly, Hrsz. 0296/2
A támogatás célja: Egy 20 MW villamos teljesítményû

biomassza tüzelésû erõmû létesítése és üzemeltetése.
A projekt célja a megújuló energia termelése mellett Sza-
koly területfejlesztése.

A támogatás összege: 200 millió forint

2.

A kedvezményezett neve: Guardian Orosháza Üveg-
ipari Kft.

A támogatási program megvalósítási helye: Békés
megye, 5900 Orosháza, Csorvási út 31.

A támogatás célja: Gyártósor létesítése többrétegû
fém, fémoxid üvegbevonat készítésére katódporlasztásos
eljárással.

A támogatás összege: 400 millió forint

3.

A kedvezményezett neve: InBev Business Services
Magyarország Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság

A támogatási program megvalósítási helye: 1138 Bu-
dapest, Népfürdõ utca 22.

A támogatás célja: Az anyavállalatot kiszolgáló pénz-
ügyi szolgáltatóközpont létesítése.

A támogatás összege: 760 millió forint”

NEMZETKÖZI GAZDASÁGI
KAPCSOLATOK SZAKÁLLAMTITKÁRSÁG
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A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közleménye

Közlemények

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
98/2007. (XII. 12.) MVH

közleménye
az energetikai célból termesztett energianövényekhez kapcsolódó

2007. évi kiegészítõ támogatás igénybevételének feltételeirõl és kötelezettségekrõl

I. A közlemény célja

A 2007. évben az energetikai célból termesztett növények termesztéséhez az Európai Mezõgazdasági Garancia Alap-
ból nyújtható kiegészítõ támogatás igénybevételének feltételeirõl szóló 33/2007. (IV. 26.) FVM rendelet alapján a támo-
gatás kifizetéséhez az alábbiakban részletezett jelentéseket kell elkészíteni és benyújtani a Mezõgazdasági és Vidékfej-
lesztési Hivatalhoz (továbbiakban: MVH).

II. Az energianövények termelõire vonatkozó jelentési kötelezettség

A termelõknek jelenteniük kell a szállításra vonatkozó adatokat a K0935 számú és a hozzá kapcsolódó K0936 számú
formanyomtatvány együttes benyújtásával az alapanyagnak az elismert elsõdleges feldolgozóhoz, illetve elismert felvá-
sárlóhoz történt leszállítását követõen.

– K0935 számú fõlap – Jelentés a betakarított alapanyag mennyiségérõl és szállításáról (1. számú melléklet);
– K0936 számú betétlap – Betakarított alapanyag szállításának részletezése (2. számú melléklet).

A jelentés benyújtási (postára adási) határideje:
2008. március 31.

Benyújtás módja és helye:
postai úton a székhely/lakóhely szerint illetékes megyei kirendeltséghez.

III. Az elismert elsõdleges feldolgozókra és elismert felvásárlókra vonatkozó jelentési kötelezettségek

a) Az elsõdleges feldolgozóknak, valamint a felvásárlóknak a termelõktõl átvett alapanyag mennyiségérõl jelentést
kell küldeniük a K0937 számú és a hozzá kapcsolódó K0938 számú formanyomtatvány együttes benyújtásával.

– K0937 számú fõlap – Jelentés az átvett alapanyag mennyiségérõl és szállításáról (3. számú melléklet);
– K0938 számú betétlap – Jelentés az átvett alapanyag mennyiségérõl és szállításáról (4. számú melléklet).

A jelentés benyújtási (postára adási) határideje:
2008. március 31.

Benyújtás módja és helye:
postai úton az MVH Központi Hivatalához: 1385 Budapest 62., Pf. 867

b) Az elismert felvásárló és az elismert elsõdleges feldolgozó között történõ alapanyag-átadásról (-eladásról) az
MVH-t a felvásárló értesíti. Figyelem! Az alapanyagok eladását úgy szükséges ütemezni, hogy biztosítva legyen az
alapanyagnak legkésõbb a betakarítást követõ második év július 31-ig történõ elsõdleges feldolgozása!
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A jelentésnek az alábbi formanyomtatványokat kell magában foglalnia:
– K0939 számú fõlap – Jelentés az átvett alapanyag mennyiségérõl és szállításáról (5. számú melléklet);
– K0940 számú betétlap – Alapanyag-eladási jelentés (6. számú melléklet).

A jelentés benyújtási (postára adási) határideje:
a jelentéseket – az eladásokat követõen – folyamatosan lehet benyújtani.

Benyújtás módja és helye:
postai úton az MVH Központi Hivatalához: 1385 Budapest 62., Pf. 867

c) Az elsõdleges feldolgozóknak az alapanyag feldolgozásáról jelentést kell küldeniük. Figyelem! Az alapanyagokat
legkésõbb a betakarítást követõ második év július 31-ig fel kell dolgozni, elsõdlegesen a szerzõdésekben meghatározott
végtermékké!

Az alapanyag feldolgozásáról szóló jelentéseket az alábbi formanyomtatványok benyújtásával tehetik meg:
– K0941 számú fõlap – Átvett alapanyag feldolgozásának jelentése (7. számú melléklet);
– K0942 számú betétlap – Átvett alapanyag feldolgozásának jelentése (8. számú melléklet).

A jelentés benyújtási (postára adási) határideje:
folyamatosan, de legkésõbb az alapanyag feldolgozhatóságának határidejét követõ 15. napig.

Benyújtás módja és helye:
postai úton az MVH Központi Hivatalához: 1385 Budapest 62., Pf. 867

d) Az elsõdleges feldolgozóknak az alapanyag feldolgozásának igazolásával párhuzamosan jelentést kell készíteni,
amelynek tartalmaznia kell:

– K0943 számú formanyomtatvány –Végtermék-elõállítás adatai (9. számú melléklet).

A jelentés benyújtási (postára adási) határideje:
folyamatosan, de legkésõbb az alapanyag feldolgozhatóságának határidejét követõ 15. napig.

Benyújtás módja és helye:
postai úton az MVH Központi Hivatalához: 1385 Budapest 62., Pf. 867

IV. Az alapanyag saját üzemben történõ felhasználásának szabályai a 270/2007/EK rendelet 7. szakasza értel-
mében

Azon termelõknek, akik az energetikai célból termesztett energianövényeket saját üzemükben használják/dolgozzák
fel, a következõ feltételeket kell teljesíteniük:

a) Kizárólag az alábbi KN-kódú alapanyagokat használhatják fel:
– ex 0602 90 41 rövid vágásfordulójú fák
– 1201 00 90-,
– 1205 10 90-,
– 1205 90 00-,
– 1206 00 91-,
– 1206 00 99 KN kódú gabonafélék és olajnövények.

b) Az alapanyag feldolgozásának/felhasználásának kötelezettsége elsõdlegesen a tüzelõanyagként saját üzemük fûté-
sére, az üzemben energia vagy bio-üzemanyag, illetve 27112900 KN kódú biogáz elõállítására. Az alapanyagokat a be-
takarítás évét követõ második év július 31-ig fel kell dolgozni. Az alapanyag feldolgozásának igazolása K0941 – K0942
nyomtatványokon történik (7. számú melléklet) jelen Közlemény III. c) pontja szerint.

c) A betakarítást követõen a termelõ az alábbi formanyomtatványok együttes benyújtásával jelentést tesz az MVH
felé:

– K0944 számú fõlap – Beszállítási nyilatkozat (saját felhasználású alapanyag esetén) (10. számú melléklet);
– K0945 számú formanyomtatványon – Beszállítási nyilatkozat (saját felhasználású alapanyag esetén) (11. számú

melléklet).
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A jelentés benyújtási (postára adási) határideje:
2008. március 31.

Benyújtás módja és helye:
postai úton a székhely/lakóhely szerint illetékes megyei kirendeltséghez.

d) A termelõ köteles az alapanyag felhasználásáról, alapanyag-fajtánként külön nyilvántartást vezetni, amelynek leg-
alább az alábbiakat kell tartalmaznia:

– alapanyagkészlet adatait;
– a felhasznált alapanyag és az abból kapott végtermékek, társtermékek és melléktermékek típusát és mennyiségét;
– a feldolgozás során keletkezõ hulladék típusát és mennyiségét;
– megsemmisített mennyiségeket és a megsemmisítés okait.

V. Reprezentatív hozam teljesítése

Annak érdekében, hogy a termelõ az energianövény kiegészítõ támogatásra jogosulttá váljon, teljesítenie kell minden
szerzõdött növénykultúrára vonatkozóan az FVM által elõírt – megyei bontású – reprezentatív hozamokat, melyek a
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ LVIII. évfolyam 20. számában kerültek közzétételre. Figyelem! Ameny-
nyiben a termelõnek több megyében is található azonos növénykultúrával bevetett területe, akkor a reprezentatív hoza-
mok az adott megyé(k)hez tartozó parcellá(k)ról beszállított alapanyagok alapján kerülnek kiszámításra.

VI. Vis maior

Amennyiben a termelõ nem tudja teljesíteni szerzõdött területeire az elõzõ pontban említett reprezentatív hozamokat,
lehetõsége van 10%-kal eltérni a megállapított hozamoktól abban az esetben, ha vis maior kérelmet – azaz K0076 számú
nyomtatványt [32/2007. (V. 2.) MVH Közlemény 9. számú melléklete] – nyújt be a székhelye/lakóhelye szerint illetékes
megyei kirendeltséghez (az MVH megyei kirendeltségeinek elérhetõsége megtalálható a 12. számú mellékletben), mely-
hez csatolni kell a kivételes körülmény tényét alátámasztó dokumentumo(ka)t. Amennyiben a termelõ így sem tudja elér-
ni a szerzõdésben szereplõ területrõl beszállított mennyiség alapján a megállapított reprezentatív hozamot, úgy lehetõsé-
ge van arra, hogy szerzõdésének – és egyben területalapú támogatásának – módosításával kompenzálja termésátlagát,
annak érdekében, hogy az így kapott terület jogosult legyen az energianövény kiegészítõ támogatásra. Figyelem!
Amennyiben az FVM által elõírt reprezentatív hozamtól való eltérés meghaladja a 10%-ot, akkor a termelõ még vis
maior igazolás benyújtása esetén sem lesz jogosult az energianövény kiegészítõ támogatásra.

VII. Kapcsolódó jogszabályok és közlemények

– a Tanács 1782/2003/EK rendelete (2003. szeptember 29.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támoga-
tási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott támogatási
rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK,
1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendeletek módosításáról;

– a Bizottság 1973/2004/EK rendelete (2004. október 29.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben
meghatározott támogatási rendszereket, továbbá a pihentetett terület alapanyag-termelésre való használatát illetõen
ugyanezen rendelet alkalmazásának részletes szabályozásáról;

– a Bizottság 796/2004/EK rendelete (2004. április 21.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási
rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott támogatási rend-
szerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet által elõírt kölcsönös megfeleltetés,
moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenõrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megálla-
pításáról;

– a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény;

– a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdései-
rõl és az ezzel összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény;
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– a mezõgazdasági, halászati, erdészeti és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történõ be-
jelentési rendjérõl szóló 46/2005. (III. 11.) Korm. rendelet;

– a mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló módosított
17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet;

– az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS) 2007. évi
igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 28/2007. (IV. 20.) FVM rendelet;

– az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz (SAPS) kap-
csolódó 2007. évi kiegészítõ nemzeti támogatások (top up) igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló
29/2007. (IV. 20.) FVM rendelet;

– az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból az energetikai célból termesztett növények termesztéséhez nyújtható
kiegészítõ támogatás igénybevételének feltételeirõl szóló 33/2007. (IV. 26.) FVM rendelet;

– az egyszerûsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendõ „Helyes Me-
zõgazdasági és Környezeti Állapot”, illetve a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” feltételrendszerének meghatározásáról
szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet.

További információ a www.mvh.gov.hu honlapon található, valamint az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen
kérhetõ.

Budapest, 2007. december 11.

Margittai Miklós s. k.,
elnök
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
Területalapú támogatáshoz kapcsolódó energetikai célból termesztett energianövények támogatása

2007

Általános tudnivalók

Kitöltés elõtt alaposan tanulmányozza át a vonatkozó rendeleteket, az útmutatót és a támogatási rendszerre vonatkozó
tájékoztatót!

A formanyomtatványokat olvashatóan, nyomtatott nagybetûkkel és golyóstollal töltse ki!
A formanyomtatványokat minden esetben lássa el aláírásával vagy cégszerû aláírásával, ennek hiányában a Hivatal-

nak nem áll módjában elfogadni azt!

Benyújtási határidõk:
K0935 – K0936 formanyomtatvány: 2008. március 31.
K0937 – K0938 formanyomtatvány: 2008. március 31.
K0939 – K0940 formanyomtatvány: folyamatos, az alapanyagok értékesítésének függvényében
K0941 – K0942 formanyomtatvány: folyamatos, a feldolgozás függvényében, de legkésõbb az alapanyag feldolgozá-

sának utolsó napját követõ 15. nap
K0943 formanyomtatvány: az alapanyag feldolgozásának utolsó napját követõ 15. nap
K0944 – K0945 formanyomtatvány: az elsõ felhasználást megelõzõ 5. munkanap

Benyújtás helye:

K0935 – K0936, valamint K0944 – K0945 formanyomtatvány esetén:

Ügyfél lakhelye/székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltség
(elérhetõségek: 12. számú mellékletben)

K0937 – K0943 formanyomtatvány esetén:

Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Hivatala
(1385 Budapest 62., Pf. 867)

Benyújtás módja: Postai úton, tértivevényes küldemény formájában
Az MVH hivatalos kapcsolattartási címnek az ügyfél-regisztrációs rendszerben megadott levelezési címet tekinti!

A benyújtásra kötelezett:
Az energianövény termelõje
K0935 – K0936 Jelentés a betakarított alapanyag mennyiségérõl és szállításáról – fõlap és betétlap
K0944 – K0945 Beszállítási nyilatkozat – fõlap és betétlap (meghatározott KN-kódú alapanyagok saját üzemben tör-

ténõ felhasználása esetén)

Az energianövény felvásárlója, illetve elsõdleges feldolgozója által benyújtandó formadokumentumok:
K0937 – K0938 Jelentés az átvett alapanyag mennyiségérõl és szállításáról – fõlap és betétlap (termelõ és felvásárló

és/vagy feldolgozó közötti alapanyag értékesítés)

Az energianövény felvásárlója által benyújtandó formadokumentumok:
K0939 – K0940 Jelentés az átvett alapanyag mennyiségérõl és szállításáról - fõlap és betétlap (begyûjtõ és feldolgozó,

illetve felvásárló és felvásárló közötti árucsere)

Az elsõdleges feldolgozó által benyújtandó formadokumentumok:
K0941 – K0942 Átvett alapanyag feldolgozásának jelentése – fõlap és betétlap
K0943 Végtermék elõállításának adatai
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Az egyes formanyomtatványok részletes kitöltési útmutatója

K0935
Jelentés a betakarított alapanyag mennyiségérõl és szállításáról

Fõlap

A formadokumentumot az energianövény termelõjének kell kitöltenie és beküldenie!

Az „1. Ügyfél-azonosítási információ” rovatba az Ön (termelõ) ügyfél-regisztrációs igazolásán szereplõ 10 jegyû
azonosító számot kell feltüntetnie!

A „2. Termelõ adatai” rovatba a saját nevét és címét, illetve megfelelõ esetben a vállalkozása nevét, és a vállalkozás
mûködési formáját (Kft., Rt., stb.) kell megadni, megegyezõen azzal, ahogyan a 2007. évi területalapú támogatását is
igényelte.

Figyelem!

– Amennyiben Ön természetes személy, a cégforma rovatot ne töltse ki!
– Az itt megadott adatoknak meg kell egyezniük az ügyfél-regisztrációs lapon (G001) bejelentett adataival!

A „3. Csatolt betétlapok” rovatban a csatolt K0936-os dokumentumok oldalszámát tüntesse fel.

A „4. Nyilatkozat” rovatot figyelmesen olvassa át. A jelentést csak akkor írja alá és nyújtsa be, ha a nyilatkozatokat
elfogadja!

Az „5. Kitöltési dátum és aláírás” A formadokumentum kitöltése után aláírásával hitelesítse a jelentést, mert aláírás
nélkül az nem érvényes. Jelezze ezen kívül a megfelelõ rovatban a kitöltés dátumát és helységét is.

Figyelem!

– Cégek esetében cégszerû aláírás szükséges!
– Amennyiben Ön meghatalmaz egy másik személyt a támogatási kérelemmel kapcsolatos eljárások lefolytatására,

a meghatalmazott személynek kell aláírnia a kérelmet, és a kérelemhez csatolni kell az írásbeli meghatalmazást is!

K0936
Jelentés a betakarított alapanyag mennyiségérõl és szállításáról

Betétlap

A formadokumentumot az energianövény termelõjének kell kitöltenie és beküldenie!

Az „1. Ügyfél-azonosítási információ” rovatba az Ön (termelõ) ügyfél-regisztrációs igazolásán szereplõ 10 jegyû
azonosító számot kell feltüntetnie! Az „Oldal” rovatba – amennyiben több betétlapot is csatolt – kérjük, írja be az adott
betétlap oldalszámát.

Az „2. Az alapanyag szállításának részletezése” rovatba a termelõ által az elsõdleges feldolgozónak leszállított
alapanyagra vonatkozó adatokat kell feltüntetni.

Hasznosítási kód: ebben a rovatban az értékesített energianövény hasznosítási kódját kell feltüntetni. A támogatott
energianövények köre:

Név Hasznosítási kód Név Hasznosítási kód

Búza EGA01 Burgonya EBU01

Kukorica EGA06 Csicsóka ECS01

Triticále EGA08 Vízi nád EVN01

Õszi káposztarepce EIP02 Miscanthus EMI07

Napraforgó EIP17 Cukorrépa ECU01

Energiafû EFU01 Külön jogszabály alapján
erdõnek nem minõsülõ
rövid vágásfordulóval kezelt
fás szárú energetikai ültetvény

ENE01

Kender ERO01

Cirokfélék EGA12
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Figyelem!

– Hasznosítási kódonként külön betétlapot kell kitölteni, amennyiben többféle energianövény-kultúrát is termesztett!

Vevõ neve: ebben a rovatban annak a felvásárlónak, illetve elsõdleges feldolgozónak a nevét kell feltüntetni, aki felé
az energianövény értékesítésre került.

Figyelem!

– Vevõnként külön betétlapot kell kitölteni, amennyiben több vevõ felé is értékesítésre került az alapanyag!

Regisztrációs száma: ebben a rovatban a felvásárlónak, illetve az elsõdleges feldolgozónak az ügyfél-regisztrációs
igazolásán szereplõ 10 jegyû azonosító számot kell feltüntetni.

Vevõ címe: ebben a rovatban a felvásárló, illetve az elsõdleges feldolgozó székhelyének a címét kell feltüntetni.

Szállítási hely címe: Ebben a rovatban a betakarított alapanyag leszállítási helyének címét kell feltüntetni.
Figyelem!

– Ezt a rovatot akkor kell kitölteni, ha az energianövényt az elsõdleges feldolgozó székhelyétõl eltérõ címre szállították!
– Szállítási címenként külön betétlapot kell kitölteni, amennyiben ugyanazon felvásárlónak/feldolgozónak több telep-

helyére is történt az energianövény szállítása!

Blokkazonosító: ebben a rovatban azt a blokkazonosítót kell feltüntetni, amelyben az a parcella található, amelyrõl az
alapanyagot betakarították.

Terület: ebben a rovatban a fent említett parcella területméretét kell megadni hektárban, két tizedes pontossággal.

Szállítás dátuma: ebben a rovatban az energianövénynek a „Szállítási hely címe” rovatban megadott címre történõ
szállításának dátumát kell feltüntetni.

Szállított mennyiség: ebben a rovatban az adott napon leszállított energianövény mennyiségét kell tonnában, két tize-
des pontossággal feltüntetni.

Összesen: ebben a rovatban a leszállított energianövény összes mennyiségét kell tonnában, két tizedes pontossággal
feltüntetni.

A „3. Kitöltési dátum és aláírás” A formadokumentum kitöltése után aláírásával hitelesítse a jelentést, mert aláírás
nélkül az nem érvényes. Jelezze ezen kívül a megfelelõ rovatban a kitöltés dátumát és helységét is.

Figyelem!

– Cégek esetében cégszerû aláírás szükséges!
– Amennyiben Ön meghatalmaz egy másik személyt a támogatási kérelemmel kapcsolatos eljárások lefolytatására, a

meghatalmazott személynek kell aláírnia a kérelmet, és a kérelemhez csatolni kell az írásbeli meghatalmazást!

K0937
Jelentés az átvett alapanyag mennyiségérõl és szállításáról

Fõlap

A formadokumentumot az energianövény vásárlójának (felvásárlónak vagy elsõdleges feldolgozónak) kell kitöltenie
és beküldenie!

Az „1. Ügyfél-azonosítási információ” rovatba a felvásárló/elsõdleges feldolgozó ügyfél-regisztrációs igazolásán
szereplõ 10 jegyû azonosító számot kell feltüntetni!

Jóváhagyási szám: ebbe a rovatba a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által, a 1973/2004/EK rendelet
37. cikkében meghatározott feltételeknek történõ megfelelés elismerésére vonatkozóan kiírt pályázati felhívás alapján
adott jóváhagyási számot kell beírni.
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A „2. Felvásárló/feldolgozó adatai” rovatba a saját nevét és címét, illetve megfelelõ esetben a vállalkozása nevét, és
a vállalkozás mûködési formáját (Kft., Rt., stb.) kell megadni.

Fontos!

– Amennyiben Ön természetes személy, a cégforma rovatot ne töltse ki!
– Az itt megadott adatoknak meg kell egyezniük az ügyfél-regisztrációs lapon (G001) bejelentett adataival!

A „3. Csatolt betétlapok” rovatban a csatolt K0938-as dokumentumok oldalszámát tüntesse fel.

A „4. Nyilatkozat” rovatot figyelmesen olvassa át. A jelentést csak akkor írja alá és nyújtsa be, ha a nyilatkozatokat
elfogadja!

Az „5. Kitöltési dátum és aláírás” A formadokumentum kitöltése után aláírásával hitelesítse a jelentést, mert aláírás
nélkül az nem érvényes. Jelezze ezen kívül a megfelelõ rovatban a kitöltés dátumát és helységét is.

Figyelem!

– Cégek esetében cégszerû aláírás szükséges!

K0938
Jelentés az átvett alapanyag mennyiségérõl és szállításáról

Betétlap

A formadokumentumot az energianövény vásárlójának (felvásárlónak vagy elsõdleges feldolgozónak) kell kitöltenie
és beküldenie!

Az „1. Ügyfél-azonosítási információ” rovatba a felvásárló/elsõdleges feldolgozó ügyfél-regisztrációs igazolásán
szereplõ 10 jegyû azonosító számot kell feltüntetni. Az „Oldal” rovatba – amennyiben több betétlapot is csatolt – kérjük,
írja be az adott betétlap oldalszámát.

Jóváhagyási szám: ebbe a rovatba a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által, a 1973/2004/EK rendelet
37. cikkében meghatározott feltételeknek történõ megfelelés elismerésére vonatkozóan kiírt pályázati felhívás alapján
adott jóváhagyási számot kell beírni.

A „2. Az alapanyag átvételének részletezése” rovatba a közvetlenül a termelõ(k)tõl átvett alapanyagokra vonatkozó
adatokat kell feltüntetni.

Hasznosítási kód: ebben a rovatban az értékesített energianövény hasznosítási kódját kell feltüntetni. A támogatott
energianövények köre:

Név Hasznosítási kód Név Hasznosítási kód

Búza EGA01 Burgonya EBU01

Kukorica EGA06 Csicsóka ECS01

Triticále EGA08 Vízi nád EVN01

Õszi káposztarepce EIP02 Miscanthus EMI07

Napraforgó EIP17 Cukorrépa ECU01

Energiafû EFU01 Külön jogszabály alapján
erdõnek nem minõsülõ rövid
vágásfordulóval kezelt fás szárú
energetikai ültetvény

ENE01

Kender ERO01

Cirokfélék EGA12

Figyelem!

– Egy betétlapon több termelõtõl származó alapanyag is szerepelhet!
– Hasznosítási kódonként külön betétlapot kell kitölteni, amennyiben többféle energianövény-kultúrát is átvett/vá-

sárolt!

Rendeltetési hely címe: ebben a rovatban annak a telephelynek a címét kell feltüntetni, ahova a vásárolt energianö-
vényt beszállították.
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Termelõ (szállító):
Regisztrációs száma: ebben a rovatban az energianövényt elõállító termelõ (szállító) ügyfél-regisztrációs igazolásán

szereplõ 10 jegyû azonosító számot kell feltüntetni.
Neve: ebben a rovatban az energianövényt elõállító termelõ (szállító) nevét kell feltüntetni.
Címe: ebben a rovatban az energianövényt elõállító termelõ (szállító) címét kell feltüntetni.

Szerzõdés száma: ebben a rovatban az adott termelõvel kötött szerzõdés számát kell feltüntetni. Fontos!

Amennyiben több termelõvel kötött egy termeltetési szerzõdést, úgy minden, a szerzõdésben érintett termelõre kü-
lön-külön meg kell adni a leszállított energianövényre vonatkozó adatokat!

Szállítás dátuma: ebben a rovatban az adott termelõtõl vásárolt energianövénynek az elsõdleges feldolgozó telephe-
lyére történõ szállításának dátumát kell feltüntetni.

Átvett mennyiség: ebben a rovatban a termelõtõl az adott napon leszállított energianövény mennyiségét kell tonná-
ban, két tizedes pontossággal feltüntetni.

A „3. Kitöltési dátum és aláírás” A formadokumentum kitöltése után aláírásával hitelesítse a jelentést, mert aláírás
nélkül az nem érvényes. Jelezze ezen kívül a megfelelõ rovatban a kitöltés dátumát és helységét is.

Figyelem!

– Cégek esetében cégszerû aláírás szükséges!

K0939
Jelentés az átvett alapanyag értékesítésérõl, szállításáról

Fõlap

A formadokumentumot a felvásárlónak kell kitölteni és beküldeni, amikor az alapanyagot értékesíti az elsõdleges fel-
dolgozó vagy esetleg egy másik felvásárló felé!

Az „1. Ügyfél-azonosítási információ” rovatba a felvásárló/elsõdleges feldolgozó ügyfél-regisztrációs igazolásán
szereplõ 10 jegyû azonosító számot kell feltüntetni.

Jóváhagyási szám: ebbe a rovatba a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által, a 1973/2004/EK rendelet
37. cikkében meghatározott feltételeknek történõ megfelelés elismerésére vonatkozóan kiírt pályázati felhívás alapján
adott jóváhagyási számot kell beírni.

A „2. Felvásárló adatai” rovatba a saját nevét és címét, illetve megfelelõ esetben a vállalkozása nevét, a vállalkozás
mûködési formáját (Kft., Rt., stb.) és székhelyének címét kell megadni.

Fontos!

– Amennyiben Ön természetes személy, a cégforma rovatot ne töltse ki!
– Az itt megadott adatoknak meg kell egyezniük az ügyfél-regisztrációs lapon (G001) bejelentett adataival!

A „3. Csatolt betétlapok” rovatban a csatolt K0940-es dokumentumok oldalszámát tüntesse fel.

A „4. Nyilatkozat” rovatot figyelmesen olvassa át. A jelentést csak akkor írja alá és nyújtsa be, ha a nyilatkozatokat
elfogadja!

Az „5. Kitöltési dátum és aláírás” A formadokumentum kitöltése után aláírásával hitelesítse a jelentést, mert aláírás
nélkül az nem érvényes. Jelezze ezen kívül a megfelelõ rovatban a kitöltés dátumát és helységét is.

Figyelem!

– Cégek esetében cégszerû aláírás szükséges!
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K0940
Jelentés az átvett alapanyag értékesítésérõl, szállításáról

Betétlap

A formadokumentumot a felvásárlónak kell kitölteni és beküldeni, amikor az alapanyagot értékesíti az elsõdleges fel-

dolgozó vagy esetleg egy másik felvásárló felé!

Az „1. Ügyfél-azonosítási információ” rovatba a felvásárló/elsõdleges feldolgozó ügyfél-regisztrációs igazolásán
szereplõ 10 jegyû azonosító számot kell feltüntetni. Az „Oldal” rovatba – amennyiben több betétlapot is csatolt – kérjük,
írja be az adott betétlap oldalszámát.

Jóváhagyási szám: ebbe a rovatba a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által, az 1973/2004/EK rendelet
37. cikkében meghatározott feltételeknek történõ megfelelés elismerésére vonatkozóan kiírt pályázati felhívás alapján
adott jóváhagyási számot kell beírni.

A „2. Alapanyag szállításának részletezése” rovatba a termelõ által az elsõdleges feldolgozónak leszállított alap-
anyagra vonatkozó adatokat kell feltüntetni.

Hasznosítási kód: ebben a rovatban az értékesített energianövény hasznosítási kódját kell feltüntetni. A támogatott
energianövények köre:

Név Hasznosítási kód Név Hasznosítási kód

Búza EGA01 Burgonya EBU01

Kukorica EGA06 Csicsóka ECS01

Triticále EGA08 Vízi nád EVN01

Õszi káposztarepce EIP02 Miscanthus EMI07

Napraforgó EIP17 Cukorrépa ECU01

Energiafû EFU01 Külön jogszabály alapján
erdõnek nem minõsülõ rövid
vágásfordulóval kezelt fás szárú
energetikai ültetvény

ENE01

Kender ERO01

Cirokfélék EGA12

Figyelem!

– Hasznosítási kódonként külön betétlapot kell kitölteni, amennyiben többféle energianövény-kultúrát is termesztett!

Vevõ neve: ebben a rovatban annak a felvásárlónak, illetve az elsõdleges feldolgozónak a nevét kell feltüntetni, aki-
nek az energianövény értékesítésre került.

Regisztrációs száma: ebben a rovatban a felvásárlónak, illetve az elsõdleges feldolgozónak az ügyfél-regisztrációs
igazolásán szereplõ 10 jegyû azonosító számot kell feltüntetni.

Vevõ címe: ebben a rovatban annak a felvásárlónak, illetve az elsõdleges feldolgozónak a székhely címét kell feltün-
tetni, akinek az energianövény értékesítésre került.

Szállítási hely címe: ebben a rovatban a betakarított alapanyag leszállítási helyének címét kell feltüntetni.
Figyelem!

– Ezt a rovatot akkor kell kitölteni, ha az energianövényt a felvásárló, vagy a feldolgozó székhelyétõl eltérõ címre

szállították.

– Szállítási címenként külön betétlapot kell kitölteni, amennyiben ugyanazon felvásárlónak vagy feldolgozónak több

telephelyére is történt az energianövény szállítása!

Szállítás dátuma: ebben a rovatban az energianövénynek a szállítási helyre történõ szállításának dátumát kell feltün-
tetni.

Szállított mennyiség: ebben a rovatban az adott napon leszállított energianövény mennyiségét kell tonnában, két tize-
des pontossággal feltüntetni.
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Összesen: ebben a rovatban a leszállított energianövény összes mennyiségét kell tonnában, két tizedes pontossággal
feltüntetni.

A „3. Kitöltési dátum és aláírás” A formadokumentum kitöltése után aláírásával hitelesítse a jelentést, mert aláírás
nélkül az nem érvényes. Jelezze ezen kívül a megfelelõ rovatban a kitöltés dátumát és helységét is.

Figyelem!

– Cégek esetében cégszerû aláírás szükséges!
– A formadokumentumot mind a felvásárlónak, mind pedig a feldolgozónak alá kell írnia!
– Fénymásolt aláírást csak abban az esetben fogad el az MVH, ha az aláíró Felek megállapodtak a fénymásolt

(pl. fax útján történõ) aláírás elfogadásában. Ebben az esetben csatolni kell az elfogadásról szóló nyilatkozatot is az El-
adó fél hiteles (cégszerû) aláírásával.

K0941
Átvett alapanyag feldolgozásának jelentése

Fõlap

A formadokumentumot az elsõdleges feldolgozónak kell kitöltenie és beküldenie!

Az „1. Ügyfél-azonosítási információ” rovatba a felvásárló, illetve a feldolgozó ügyfél-regisztrációs igazolásán sze-
replõ 10 jegyû azonosító számot kell feltüntetni!

A „Jóváhagyási szám” rovatba a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által, a 1973/2004/EK rendelet
37. cikkében meghatározott feltételeknek történõ megfelelés elismerésére vonatkozóan kiírt pályázati felhívás alapján
adott jóváhagyási számot kell beírni.

A „2. Feldolgozó adatai” rovatba a saját nevét és címét, illetve megfelelõ esetben a vállalkozása nevét, és a vállalko-
zás mûködési formáját (Kft., Rt. stb.) kell megadni.

Fontos!

– Amennyiben Ön természetes személy, a cégforma rovatot ne töltse ki!
– Az itt megadott adatoknak meg kell egyezniük az ügyfél-regisztrációs lapon (G001) bejelentett adataival!

A „3. Csatolt betétlapok” Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a nyomtatványon elírás történt! Ebben a rovatban a
csatolt K0942-es dokumentumok oldalszámát tüntesse fel.

A „4. Nyilatkozatok” rovatot figyelmesen olvassa át. A jelentést csak akkor írja alá és nyújtsa be, ha a nyilatkozatokat
elfogadja!

Az „5. Kitöltési dátum és aláírás” A formadokumentum kitöltése után aláírásával hitelesítse a jelentést, mert aláírás
nélkül az nem érvényes. Jelezze ezen kívül a megfelelõ rovatban a kitöltés dátumát és helységét is.

Figyelem!

– Cégek esetében cégszerû aláírás szükséges!

K0942
Átvett alapanyag feldolgozásának jelentése

Betétlap

A formadokumentumot az elsõdleges feldolgozónak kell kitöltenie és beküldenie.

Az „1. Ügyfél-azonosítási információ” rovatba az elsõdleges feldolgozó ügyfél-regisztrációs igazolásán szereplõ
10 jegyû azonosító számot kell feltüntetnie.

Jóváhagyási szám: ebbe a rovatba a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által, a 1973/2004/EK rendelet
37. cikkében meghatározott feltételeknek történõ megfelelés elismerésére vonatkozóan kiírt pályázati felhívás alapján
adott jóváhagyási számot kell beírni.
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A „2. Alapanyag feldolgozásának jelentése” rovatba a termelõ(k)tõl, illetve felvásárlóktól átvett alapanyagok fel-
dolgozására vonatkozó adatokat kell feltüntetni!

Hasznosítási kódja: Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a nyomtatványon elírás történt! Ezt a rovatot nem kell kitölteni!

Szállítási hely címe: ebben a rovatban az elsõdleges feldolgozó telephelyének címét kell megadni, ahol az alapanyag
feldolgozása megtörtént.

Feldolgozás idejének kezdete-vége: ebben a rovatban az energianövény feldolgozásának idõperiódusát kell feltün-
tetni egy kezdeti és egy végdátummal! Ez lehet egy nap, egy hét, egy hónap stb.

Figyelem!

– A feldolgozási idõszakba csak folyamatos feldolgozási periódusokat lehet feltüntetni. Feldolgozási periódus meg-
szakítása esetén az új periódust új sorban kell feltüntetni.

Feldolgozott alapanyag:
Hasznosítási kódja: ebben a rovatban a feldolgozott energianövény hasznosítási kódját kell feltüntetni. A támogatott

energianövények köre:

Név Hasznosítási kód Név Hasznosítási kód

Búza EGA01 Burgonya EBU01

Kukorica EGA06 Csicsóka ECS01

Triticále EGA08 Vízi nád EVN01

Õszi káposztarepce EIP02 Miscanthus EMI07

Napraforgó EIP17 Cukorrépa ECU01

Energiafû EFU01 Külön jogszabály alapján
erdõnek nem minõsülõ rövid
vágásfordulóval kezelt fás szárú
energetikai ültetvény

ENE01

Kender ERO01

Cirokfélék EGA12

Mennyisége: ebben a rovatban az adott idõperiódus alatt feldolgozott energianövény mennyiségét kell tonnában fel-
tüntetni.

Elõállított termék:
Megnevezése: ebben a rovatban az energianövényekbõl elõállított, a szerzõdésben meghatározott végtermék megne-

vezését kell feltüntetni! Az elõállítható termékek lehetnek például:
– tüzelõanyagként hõ-, villamos energia, technológiai gõz;
– energia elõállítására szolgáló brikett, vagy pellet;
– biogáz (KN 2711 29 00);
– bio-üzemanyag (biodízel, bioetanol).
Mennyisége: ebben a rovatban az elõállított végtermék mennyiségét kell feltüntetni mértékegységgel együtt.

A „3. Kitöltési dátum és aláírás” A formadokumentum kitöltése után aláírásával hitelesítse a jelentést, mert aláírás
nélkül az nem érvényes. Jelezze ezen kívül a megfelelõ rovatban a kitöltés dátumát és helységét is.

Figyelem!

– Cégek esetében cégszerû aláírás szükséges!

K0943
Végtermék elõállításának adatai

A formadokumentumot az elsõdleges feldolgozónak kell kitölteni és beküldeni.

Az „1. Ügyfél-azonosítási információ” rovatba az elsõdleges feldolgozó ügyfél-regisztrációs igazolásán szereplõ
10 jegyû azonosító számot kell feltüntetnie.

Jóváhagyási szám: ebbe a rovatba a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által, a 1973/2004/EK rendelet
37. cikkében meghatározott feltételeknek történõ megfelelés elismerésére vonatkozóan kiírt pályázati felhívás alapján
adott jóváhagyási számot kell beírni.
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A „2. Feldolgozó adatai” rovatba a saját nevét és címét, illetve megfelelõ esetben a vállalkozása nevét, és a vállalko-
zás mûködési formáját (Kft., Rt. stb.) kell megadni.

Fontos!

– Amennyiben Ön természetes személy, a cégforma rovatot ne töltse ki!
– Az itt megadott adatoknak meg kell egyezniük az ügyfél-regisztrációs lapon (G001) bejelentett adataival!

A „3. Feldolgozási folyamatra vonatkozó információk” rovatba az energianövények feldolgozásához kapcsolódó
feldolgozás-technikai adatokat kell feltüntetni.

Hasznosítási kódja: ebben a rovatban a feldolgozott energianövény hasznosítási kódját kell feltüntetni. Az energia-
növények köre:

Név Hasznosítási kód Név Hasznosítási kód Név Hasznosítási kód

Búza EGA01

Energiafû EFU01

Energiaerdõ
– fûz

ENE01

Kukorica EGA06 – nyár ENE02

Õszi káposztarepce EIP02 – akác ENE03

Napraforgó EIP17 – egyéb ENE04

Burgonya EBU01 Triticale EGA08 Kender ERO01

Csicsóka ECS01 Vízi nád EVN01 Cirokfélék EGA12

Cukorrépa ECU01 Miscanthus EMI07

Figyelem!

– Hasznosítási kódonként külön betétlapot kell kitölteni, amennyiben többféle alapanyagot dolgozott fel!

Vámtarifaszáma: rovatba a feldolgozott energianövény vámtarifaszámát kell feltüntetni!

Vásárolt mennyiség (t): rovatba a szerzõdések alapján feldolgozásra vásárolt energianövény mennyiségét kell tonná-
ban, két tizedes pontossággal feltüntetni!

Végtermék adatai:
Megnevezése: ebben a rovatban az energianövényekbõl elõállított, a szerzõdésben meghatározott végtermék megne-

vezését feltüntetni! Az elõállítható termékek például lehetnek:
– tüzelõanyagként hõ-, villamos energia, technológiai gõz;
– energia elõállítására szolgáló brikett, vagy pellet;
– biogáz (KN 2711 29 00);
– bio-üzemanyag (biodízel, bioetanol).
Figyelem!

– Végtermék típusonként külön betétlapot kell kitölteni, amennyiben egyféle alapanyagból többféle végterméket állí-
tott elõ!

Vámtarifaszáma: ebben a rovatban az elõállított végtermék vámtarifaszámát kell feltüntetni!

Vásárolt mennyiség: ebben a rovatban a szerzõdések alapján vásárolt azonos típusú energianövény összes mennyisé-
gét kell feltüntetni!

Egységár (ex-Works): ebben a rovatban a végtermék tonnára (vagy más mértékegységre) vetített, az eladó telephe-
lyén érvényes nettó egységárát kell feltüntetni!

Feldolgozási együttható: ebben a rovatban az egységnyi alapanyagból elõállított végtermék mennyiségét kell feltün-
tetni!

Köztes/melléktermék adatai:

Megnevezése: ebben a rovatban az energianövény végtermékké történõ feldolgozása során keletkezõ köztes vagy
melléktermék megnevezését kell feltüntetni! A feldolgozási folyamat során keletkezõ minden köztes, illetve mellékter-
méket külön-külön fel kell tüntetni.
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Vámtarifaszáma: ebben a rovatban a köztes/melléktermék vámtarifaszámát kell feltüntetni!

Tervezett mennyisége: ebben a rovatban a szerzõdés alapján vásárolt energianövény végtermékké történõ feldolgo-
zása során keletkezõ köztes vagy melléktermék összes mennyiségét kell feltüntetni! Amennyiben a jelentés elkészítése-
kor a szerzõdés alapján vásárolt energianövény teljes mennyiségének feldolgozása nem történt meg, úgy a teljes mennyi-
ségre vonatkozó tervezett elõállított köztes vagy melléktermék mennyiségét kell feltüntetni!

Egységár (ex-Works): ebben a rovatban a köztes vagy melléktermék tonnára vetített, az eladó telephelyén érvényes
nettó egységárát kell feltüntetni!

A „4. Nyilatkozatok” rovatot figyelmesen olvassa át. A jelentést csak akkor írja alá és nyújtsa be, ha a nyilatkozatokat
elfogadja!

A „6. Kitöltési dátum és aláírás” A formadokumentum kitöltése után aláírásával hitelesítse a jelentést, mert aláírás
nélkül az nem érvényes. Jelezze ezen kívül a megfelelõ rovatban a kitöltés dátumát és helységét is.

Figyelem!

– Cégek esetében cégszerû aláírás szükséges!

K0944
Beszállítási nyilatkozat (saját felhasználású alapanyag esetén)

Fõlap

A formadokumentumot a termelõnek kell kitöltenie és beküldenie az energianövény energetikai célra történõ saját fel-
használás esetén.

Az „1. Ügyfél-azonosítási információ” rovatba az Ön (termelõ) ügyfél-regisztrációs igazolásán szereplõ 10 jegyû
azonosító számot kell feltüntetnie!

A „2. Termelõ adatai” rovatba a saját nevét és címét, illetve megfelelõ esetben a vállalkozása nevét, és a vállalkozás
mûködési formáját (Kft., Rt. stb.) kell megadni, megegyezõen azzal, ahogyan a 2007. évi területalapú támogatását is
igényelte.

Figyelem!

– Amennyiben Ön természetes személy, a cégforma rovatot ne töltse ki!
– Az itt megadott adatoknak meg kell egyezniük az ügyfél-regisztrációs lapon (G001) bejelentett adataival!

A „3. Csatolt betétlapok” rovatban a csatolt K0945-ös dokumentumok oldalszámát tüntesse fel.

A „4. Nyilatkozat” rovatot figyelmesen olvassa át. A jelentést csak akkor írja alá és nyújtsa be, ha a nyilatkozatokat
elfogadja!

Az „5. Kitöltési dátum és aláírás” A formadokumentum kitöltése után aláírásával hitelesítse a nyilatkozatot, mert
aláírás nélkül az nem érvényes. Jelezze ezen kívül a megfelelõ rovatban a kitöltés dátumát és helységét is.

Figyelem!

– Cégek esetében cégszerû aláírás szükséges!
– Amennyiben Ön meghatalmaz egy másik személyt a támogatási kérelemmel kapcsolatos eljárások lefolytatására, a

meghatalmazott személynek kell aláírnia a kérelmet, és a kérelemhez csatolni kell az írásbeli meghatalmazást is!
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K0945
Beszállítási nyilatkozat (saját felhasználású alapanyag esetén)

Betétlap

A formadokumentumot az energianövény termelõjének kell kitöltenie és beküldenie!

Az „1. Ügyfél-azonosítási információ” rovatba az Ön (termelõ) ügyfél-regisztrációs igazolásán szereplõ 10 jegyû
azonosító számot kell feltüntetnie! Az „Oldal” rovatba – amennyiben több betétlapot is csatolt – kérjük, írja be az adott
betétlap oldalszámát.

Jóváhagyási szám: ebbe a rovatba a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által, a 1973/2004/EK rendelet
37. cikkében meghatározott feltételeknek történõ megfelelés elismerésére vonatkozóan kiírt pályázati felhívás alapján
adott jóváhagyási számot kell beírni.

A „2. Az alapanyag szállításának részletezése” rovatba a termelõ által saját felhasználásra leszállított alapanyagra
vonatkozó adatokat kell feltüntetni.

Hasznosítási kód: ebben a rovatban az értékesített energianövény hasznosítási kódját kell feltüntetni. A támogatott
energianövények köre:

Név Hasznosítási kód Név Hasznosítási kód

Búza EGA01 Burgonya EBU01

Kukorica EGA06 Csicsóka ECS01

Triticále EGA08 Vízi nád EVN01

Õszi káposztarepce EIP02 Miscanthus EMI07

Napraforgó EIP17 Cukorrépa ECU01

Energiafû EFU01 Külön jogszabály alapján
erdõnek nem minõsülõ rövid
vágásfordulóval kezelt fás szárú
energetikai ültetvény

ENE01

Kender ERO01

Cirokfélék EGA12

Figyelem!

– Hasznosítási kódonként külön betétlapot kell kitölteni, amennyiben többféle energianövény-kultúrát is termesztett!

Szállítási hely címe: Ebben a rovatban a betakarított alapanyag leszállítási helyének címét kell feltüntetni.
Figyelem!

– Ezt a rovatot akkor kell kitölteni, ha az energianövényt az elsõdleges feldolgozó székhelyétõl eltérõ címre szállították!
– Szállítási címenként külön betétlapot kell kitölteni, amennyiben ugyanazon felvásárlónak/feldolgozónak több telep-

helyére is történt az energianövény szállítása!

Blokkazonosító: ebben a rovatban azt a blokkazonosítót kell feltüntetni, amelyben az a parcella található, amelyrõl az
alapanyagot betakarították.

Terület: ebben a rovatban a fent említett parcella területméretét kell megadni hektárban, két tizedes pontossággal.

Szállítás dátuma: ebben a rovatban az energianövénynek a „Szállítási hely címe” rovatban megadott címre történõ
szállításának dátumát kell feltüntetni.

Szállított mennyiség: ebben a rovatban az adott napon leszállított energianövény mennyiségét kell tonnában, két tize-
des pontossággal feltüntetni.

Összesen: ebben a rovatban a leszállított energianövény összes mennyiségét kell tonnában, két tizedes pontossággal
feltüntetni.
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A „3. Kitöltési dátum és aláírás” A formadokumentum kitöltése után aláírásával hitelesítse a jelentést, mert aláírás
nélkül az nem érvényes. Jelezze ezen kívül a megfelelõ rovatban a kitöltés dátumát és helységét is.

Figyelem!

– Cégek esetében cégszerû aláírás szükséges!
– Amennyiben Ön meghatalmaz egy másik személyt a támogatási kérelemmel kapcsolatos eljárások lefolytatására,

a meghatalmazott személynek kell aláírnia a kérelmet, és a kérelemhez csatolni kell az írásbeli meghatalmazást!

566 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 5. szám



A Szociális és Munkaügyi Minisztérium

és az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség tájékoztatója

2008/5. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 567

Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács
megállapodása

a 2008. évi keresetnövelési ajánlásról

1. Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács (a továbbiakban:
OÉT) megállapodott arról, hogy 2008-ban a bruttó kerese-
tek 5–7,5%-os növelését ajánlja a vállalkozási szférának, a
kollektív bértárgyalásokat folytató szociális partnereknek,
és a jelen megállapodás végrehajtását a s

2. Az OÉT javasolja az ágazati és helyi kollektív tárgya-
lások résztvevõinek, hogy az e megállapodásban foglal-
tak igyelembevételével állapodjanak meg a keresetek
2008. évi növelésérõl.

3. Az OÉT kéri az ágazati párbeszéd szereplõit, hogy az
ágazatok sajátosságainak megfelelõ garantált bértarifák ki-
dolgozására és kollektív szerzõdésbe foglalására összpon-
tosítsák erõfeszítéseiket.

Szûcs György s. k., Pataky Péter s. k.,
munkáltatói oldal munkavállalói oldal

Csizmár Gábor s. k.,
kormányzati oldal

Tájékoztatás
az Ágazati Párbeszéd Bizottságok Tanácsa

Részvételt Megállapító Bizottság ülésén hozott
határozatáról

Az Ágazati Párbeszéd Bizottságok Tanácsa által létreho-
zott Részvételt Megállapító Bizottság (RMB) 2007. de-
cember 11-én megtartott ülésén megvizsgálta a Magánbiz-
tonsági Alágazati Párbeszéd Bizottsághoz csatlakozni
kívánó – a szociális partnerek és a kormány által 2004.
szeptember 22-én aláírt megállapodásban elõírt dokumen-
tumokat és adatokat szolgáltató – munkavállalói érdekkép-
viselet részvételi feltételeknek való megfelelését. A vizsgá-
lat alapján az RMB a következõ határozatot hozta:

189. sz. határozat: az Értékszállítási és Õrzésvédelmi
Dolgozók Szakszervezete (2030 Érd, Emília u. 39.) a

megállapodásban foglalt általános részvételi és ágazatisági
feltételeknek megfelel.

Az RMB határozatainak felülvizsgálatára az érintettek a
határozatoknak a Munkaügyi Közlönyben való megjelené-
sétõl számított 30 napon belül kérelemmel fordulhatnak az
Ágazati Párbeszéd Bizottságok Tanácsához.

dr. Várkonyi Júlia s. k.,
elnök

A Nemzeti Szakképzési
és Felnõttképzési Intézet

tájékoztatója
a 2003. évi LXXXVI. törvény, valamint

a végrehajtására kiadott 13/2004. (IV. 27.) OM
rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján

teljesítendõ bejelentkezési kötelezettségrõl, illetve
a 2007. évi szakképzési hozzájárulási kötelezettség

elszámolásáról, bevallásáról és befizetésérõl

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének
támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény (a továb-
biakban: Szht.) végrehajtására kiadott 13/2004. (IV. 27.)
OM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése
értelmében: „Az a hozzájárulásra kötelezett, aki az Szht.
4. §-ának (1) bekezdés szerinti gyakorlati képzés szervezé-
sével tejesíti szakképzési hozzájárulási kötelezettségét
(a továbbiakban: hozzájárulásra kötelezett), a gyakorlati
képzés szervezésére irányuló elsõ együttmûködési megál-
lapodás, tanulószerzõdés, illetve hallgatói szerzõdés meg-
kötését követõ 30 napon belül köteles a Nemzeti Szakkép-
zési és Felnõttképzési Intézethez (a továbbiakban: NSZFI)
bejelentkezni az NSZFI által a Magyar Közlönyben közzé-
tett bejelentkezési nyomtatványon. Az NSZFI az elfoga-
dott bejelentkezési nyomtatvány másolatát megküldi a
hozzájárulásra kötelezettnél folyó gyakorlati képzés telep-
helye szerint illetékes területi gazdasági kamara (a továb-
biakban: területi gazdasági kamara), továbbá az Adó- és
Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal területileg illetékes igazgató-
sága (a továbbiakban: APEH) illetékes igazgatósága) ré-
szére.”



Az Szht. 4. § (1) bekezdése alapján a gyakorlati képzés
megszervezésével teljesítõ hozzájárulásra kötelezettnek a
Rendeletben elõírtak szerint bejelentkezési, bevallási és
elszámolási kötelezettsége van az NSZFI-vel szemben.

A bejelentkezési kötelezettségnek a „BEJELENT-
KEZÉSI NYOMTAVÁNY a szakképzési hozzájárulási
kötelezettségüket gyakorlati képzés megszervezésével tel-
jesítõk részére” kitöltésével és benyújtásával kell eleget
tenni.

A „2007. ÉVES BEVALLÁS a gyakorlati képzést
szervezõk részére a szakképzési hozzájárulási kötelezett-
ség teljesítésérõl” nyomtatvány kitöltésével és a tárgyévet
követõ második hónap 15. napjáig történõ benyújtásával
kell eleget tenni.

A nyomtatványok és a hozzájuk tartozó kitöltési utasítá-
sok az NSZFI www.nive.hu honlapjáról, a Támogatás és
bevalláskezelés/Szakképzési hozzájárulás oldalról letölt-
hetõ.

Aki az Szht. 4. § (1) pontja szerint gyakorlati képzés
megszervezésével teljesíti szakképzési hozzájárulási köte-
lezettségét és az Szht. 4. § (9) pontja szerint a bruttó köte-
lezettségük és a kötelezettségcsökkentõ tételeik egyenleg-
ként – nettó kötelezettségként – befizetési kötelezettség áll
fenn, úgy azt a tárgyévet követõ év második hónapjának
15. napjáig kell befizetni a Munkaerõpiaci Alap Magyar
Államkincstárnál vezetett 10032000-01744260-70000007
számú NSZFI-MPA területi elõirányzat-felhasználási ke-
retszámlájára.

FIGYELEM!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az NSZFI a honlapján a

www.nive.hu, a Támogatás és bevalláskezelés/Szakkép-
zési hozzájárulás oldalán közzéteszi mindazon nyomtatvá-
nyokat és ûrlapokat, valamint a hozzájuk tartozó kitöltési
utasításokat, segédleteket, amelyek a szakképzési hozzájá-
rulás bevallásával, elszámolásával, illetõleg az évközi
többletköltség visszaigénylésével kapcsolatosan haszná-
landók.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Szht.

– 5. § (1) bekezdése szerint:
„Az a hozzájárulásra kötelezett, aki nem szervez a 4. §

szerint gyakorlati képzést, köteles bruttó kötelezettségét
– a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az ál-
lami adóhatóságnál vezetett szakképzési hozzájárulás szá-
mára befizetni.”

– 6. § (1) bekezdése szerint:
„Az a hozzájárulásra kötelezett, aki nem szervez gya-

korlati képzést
a) a szakképzési hozzájárulás alapját és az éves bruttó

kötelezettségét,
b) az 5. (2) bekezdése szerint elszámolható módon és

mértékben felmerült kötelezettségcsökkentõ tételek éves
összegét,

c) az éves bruttó kötelezettség és a b) pont szerinti
összegek különbözeteként megállapított éves nettó kötele-
zettségét maga állapítja meg és vallja be az adóévet követõ
év második hónap 15. napjáig az állami adóhatóságnak.”

A fentiek egyben azt is jelentik, hogy a gyakorlati kép-
zést nem szervezõ hozzájárulásra kötelezetteknek a 2007.
évi szakképzési hozzájárulási kötelezettségükrõl az NSZFI
felé nem kell bevallást, elszámolást tájékoztatást küldeni-
ük, és a kötelezettségük befizetését az APEH szakképzési
hozzájárulás beszedési számla 10032000-06056061 számlá-
jára kell teljesíteniük.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az NSZFI az elõzõektõl el-
térõen tévesen közvetlenül az NSZFI-MPA Képzési Alap-
rész területi elõirányzat-felhasználási keretszámlára fize-
tett 2007. évre vonatkozó befizetéseket kérelemre visszafi-
zeti. A kérelembe a befizetõ azonosítását szolgáló adato-
kon (pontos név, cím, adószám, pénzforgalmi jelzõszám)
kívül feltétlenül fel kell tüntetni azt, hogy a visszafizetés a
2007. évi hozzájárulási kötelezettség téves befizetése mi-
att vált szükségessé, továbbá a befizetés dátumát és annak
a számlának a számát, amelyre a befizetés történt. A kére-
lem mellékleteként kérjük csatolni a befizetést igazoló
bankkivonat másolatát.

Nemzeti Szakképzési

és Felnõttképzési Intézet

Az Országos Munkavédelmi
és Munkaügyi Fõfelügyelõség

tájékoztatása
az egyéni védõeszközök megfelelõségét vizsgáló,

tanúsító, ellenõrzõ szervezetek kijelölésének részletes
szabályairól és az Európai Bizottságnak, illetõleg

az Európai Unió tagállamainak való bejelentésérõl,
valamint a kijelölési eljárásért fizetendõ igazgatási
szolgáltatási díjról szóló 13/2004. (IV. 19.) FMM

rendelet szerint kiadott EK-típustanúsítvány
közzétételérõl

A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskö-
rébe utalt szakterület vonatkozásában az egyéni védõesz-
közök megfelelõségét vizsgáló, tanúsító, ellenõrzõ szerve-
zetek kijelölésének részletes szabályairól és az Európai Bi-
zottságnak, illetõleg az Európai Unió tagállamainak való
bejelentésérõl, valamint a kijelölési eljárásért fizetendõ
igazgatási szolgáltatási díjról szóló 13/2004. (IV. 19.)
FMM rendelet (a továbbiakban: FMM rendelet) 16. §-a
alapján a BIMEO Vizsgáló és Kutató-fejlesztõ Kft. 2007.
december 11-én az Országos Munkavédelmi és Munka-
ügyi Fõfelügyelõséget a 14. § (1) bekezdése szerinti EK-tí-
pustanúsítvány kiadásáról tájékoztatta.
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Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügye-
lõség az FMM rendelet 21. § (1) bekezdés f) pontja alapján
ennek megfelelõen az alábbiakat teszi közzé:

EK-típustanúsítványt kiadó bejelentett tanúsító szervezet:

BIMEO Vizsgáló és Kutató-fejlesztõ Kft. (rövid nevén:
BIMEO Kft.) (1047 Budapest, Attila u. 64., Tel.: 1/272-0011,
Fax: 1/369-1058)

E-mail: BIMEO@bimeo.hu
Bejelentett tanúsító szervezet azonosító száma: 1524

EK-típustanúsítvány száma: 216-K/2007
Egyéni védõeszköz megnevezése: Ötujjas, hõálló, bélelt

Kevlar® védõkesztyû
Egyéni védõeszköz cikkszáma/modellszáma: VEKE/5

EK-típustanúsítvány száma: 217-K/2007
Egyéni védõeszköz megnevezése: Egyujjas, hõálló, bélelt

Kevlar® védõkesztyû
Egyéni védõeszköz cikkszáma/modellszáma: VEKE/1

EK-típustanúsítvány száma: 227-K/2007

Egyéni védõeszköz megnevezése: Ötujjas, bélelt, me-
chanikai veszélyek és hideg elleni védõkesztyû

Egyéni védõeszköz cikkszáma/modellszáma: BLACK OPS

EK-típustanúsítvány száma: 075-L/2007

Egyéni védõeszköz megnevezése: Szakmai használatú
munkalábbeli, PVC villanyszerelõ védõcsizma térd alatti
szárral, II/D

Egyéni védõeszköz cikkszáma/modellszáma: S 63430 (I/D)

EK-típustanúsítvány száma: 225-L/2007

Egyéni védõeszköz megnevezése: Antisztatikus (ESD)
munkalábbeli

Egyéni védõeszköz cikkszáma/modellszáma: 64-3915
(I/A)
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HIVATALI BÉLYEGZÕK ÉRVÉNYTELENÍTÉSE

A Budapesti 1. Számú Körzeti Földhivatal Ügyirat-kezelési osztályának 12. sorszámú körbélyegzõje elveszett, a bé-
lyegzõ használata 2007. november 29-tõl érvénytelen.

A bélyegzõ lenyomata:

A Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza II. Belgyógyászati osztályának fejbélyegzõje 2008.
január 15-én elveszett. A bélyegzõ használata ettõl az idõponttól érvénytelen.

A bélyegzõ felirata:

Magyarországi Református Egyház
Bethesda Gyermekkórháza

Gyermekbelgyógyászati Osztály
1146.Bp.Bethesda u. 3.
Tel.:364-90-20
Osztályos kód:012310512



KULTURÁLIS PÁLYÁZATOK

A Nemzeti Kulturális Alap
pályázati felhívása

ÖTM–NKA közös pályázata
Beérkezési határnap: 2008. február 19.

*
Fotómûvészeti Szakmai Kollégium

Beérkezési határnap: 2008. február 20.

*
Közmûvelõdési Szakmai Kollégium

Beérkezési határnap: 2008. február 22.

*
Könyvtári Szakmai Kollégium

Beérkezési határnap: 2008. február 28.

*
Mûemléki Szakmai Kollégium

Beérkezési határnap: 2008. február 28.

*
Ismeretterjesztés Szakmai Kollégium

Beérkezési határnap: 2008. március 18.

*
Mozgókép Szakmai Kollégium

Beérkezési határnap: 2008. március 20.

*

Részletes információ az alábbi helyeken kapható/található
a beérkezési határnapot megelõzõ 30. naptól

az NKA honlapján: www.nka.hu
pályáztatás menüpont/aktuális pályázati felhívások

és

az NKA Igazgatóságának ügyfélszolgálati irodáján

[tel.: 06 (1) 327-4444 vagy 06 (1) 327-4445, fax: 327-4470]

az NKA Igazgatósága
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2008. január 17–23.)

(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

14. 51. évfolyam L 14. szám (2008. január 17.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 29/2008/EK rendelete (2008. január 16.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 30/2008/EK rendelete (2008. január 16.) a kérelmek teljesítése százalékos mértékének
és a visszatérítés végleges mértékének meghatározásáról a B rendszerû kiviteli engedélyek eseté-
ben a gyümölcs- és zöldségágazatban (paradicsom, narancs, citrom, csemegeszõlõ és alma)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/53/EK:

* A Bizottság határozata (2007. december 20.) egyes németországi, olaszországi, luxemburgi
és portugáliai kifizetõ ügynökségek számláinak az Európai Mezõgazdasági Orientációs és
Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege által finanszírozott kiadások tekintetében a
2005-ös pénzügyi évre vonatkozóan történõ elszámolásáról [az értesítés a C(2007) 6531.
számú dokumentummal történt]

2008/54/EK:

* A Bizottság határozata (2007. december 20.) egyes németországi, spanyolországi, franciaor-
szági, olaszországi és luxemburgi kifizetõ ügynökségek számláinak az Európai Mezõgazda-
sági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege által finanszírozott kiadá-
sok tekintetében a 2004-es pénzügyi évre vonatkozóan történõ elszámolásáról [az értesítés a
C(2007) 6532. számú dokumentummal történt]

2008/55/EK:

* A Bizottság határozata (2007. december 20.) a tenyészsertés-állományban a Salmonella spp.
és a meticillinrezisztens Staphylococcus aureus elõfordulásának a tagállamokban végrehaj-
tandó felméréséhez a Közösség pénzügyi hozzájárulásáról [az értesítés a C(2007) 6579.
számú dokumentummal történt]
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2008/56/EK:

* A Bizottság határozata (2008. január 16.) a bentiavalikarb, a prokinazid és az ezüst-tioszul-
fát új hatóanyagokra vonatkozó ideiglenes engedélyek tagállamok által történõ meg-
hosszabbításának engedélyezésérõl [az értesítés a C(2008) 9. számú dokumentummal tör-
tént]1

15. 51. évfolyam L 15. szám (2008. január 18.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 31/2008/EK rendelete (2007. november 15.) Európai Közösség és a Madagaszkári
Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás megkötésérõl

A Bizottság 32/2008/EK rendelete (2008. január 17.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 33/2008/EK rendelete (2008. január 17.) a 91/414/EGK tanácsi irányelv alkal-
mazására vonatkozó részletes szabályoknak az irányelv 8. cikke (2) bekezdésében említett
munkaprogramban szereplõ, de az irányelv I. mellékletébe fel nem vett hatóanyagok szoká-
sos és gyorsított eljárással való értékelése tekintetében történõ megállapításáról1

A Bizottság 34/2008/EK rendelete (2008. január 17.) a baromfihús- és tojáságazatban érvényes, va-
lamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak rögzítésérõl és az 1484/95/EK rendelet módosítá-
sáról

A Bizottság 35/2008/EK rendelete (2008. január 17.) a vajra szóló export-visszatérítés meg nem ál-
lapításáról az 581/2004/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében

A Bizottság 36/2008/EK rendelete (2008. január 17.) a marha- és borjúhúsra vonatkozó export-
visszatérítések rögzítésérõl

A Bizottság 37/2008/EK rendelete (2008. január 17.) a cukorágazat egyes termékeire az
1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-as gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítõ
importvámok összegének módosításáról

A Bizottság 38/2008/EK rendelete (2008. január 17.) az 1529/2007/EK rendelettel a 2008. januári
alidõszakra megnyitott vámkontingensek keretében történõ rizsbehozatalra vonatkozó engedélyek
kibocsátásáról

A Bizottság 39/2008/EK rendelete (2008. január 17.) a Szerzõdés I. mellékletében nem szereplõ
áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítésérõl

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/58/EK:

* A Bizottság határozata (2007. november 26.) a savtartalom-növelésnek az Ausztria B. szõlõ-
termõ övezetében termelt mustok és borok esetében, a 2007/2008-as borászati év tekinteté-
ben történõ engedélyezésérõl [az értesítés a C(2007) 5615. számú dokumentummal történt]
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2008/59/EK:

* A Bizottság határozata (2007. december 18.) az Európai Közösségek harmadik országba ki-
küldött tisztviselõinek, ideiglenes és szerzõdéses alkalmazottainak díjazására, valamint a
két új tagállam csatlakozását követõen legfeljebb tizenkilenc hónapos idõszakra e két tagál-
lamban tisztségben maradó tisztviselõk egy részének díjazására 2006. augusztus 1-jétõl,
2006. szeptember 1-jétõl, 2006. október 1-jétõl, 2006. november 1-jétõl, 2006. decem-
ber 1-jétõl és 2007. január 1-jétõl alkalmazandó korrekciós szorzók kiigazításáról

2008/60/EK:

* A Bizottság határozata (2007. december 21.) a 2003/548/EK határozatnak bizonyos fajta bé-
relt vonalaknak a bérelt vonalak minimális készletébõl való elhagyása tekintetében történõ
módosításáról [az értesítés a C(2007) 6635. számú dokumentummal történt]1

2008/61/EK:

* A Bizottság határozata (2008. január 17.) a 79/542/EGK tanácsi határozat II. mellékletének
a szarvasmarhafélék friss húsának Brazíliából történõ behozatala tekintetében történõ mó-
dosításáról [az értesítés a C(2008) 28. számú dokumentummal történt]1

16. 51. évfolyam L 16. szám (2008. január 19.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 41/2008/EK rendelete (2008. január 14.) az Amerikai Egyesült Államokból
és Oroszországból származó szilícium-elektromos acélból készült szemcseorientált sík-
hengerelt termékek behozatalát érintõ végleges dömpingellenes vám kivetésérõl szóló
1371/2005/EK rendelet módosításáról

A Bizottság 42/2008/EK rendelete (2008. január 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 43/2008/EK rendelete (2008. január 18.) a 2402/96/EK rendelet által a maniókakemé-
nyítõ megnyitott közösségi vámkontingens keretén belüli behozatalra vonatkozó engedély 2008.
január 15-tõl benyújtott kérelmekre alkalmazandó odaítélési együttható rögzítésérõl

A Bizottság 44/2008/EK rendelete (2008. január 18.) a 09.4195 és a 09.4182 tételszámú kontingens
keretében behozott, Új-Zélandról származó vajra vonatkozó, 2008 január elsõ tíz napja során be-
nyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elfogadásának mértékérõl

A Bizottság 45/2008/EK rendelete (2008. január 18.) a cukorágazat egyes termékeire az
1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-as gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítõ
importvámok összegének módosításáról

* A Bizottság 46/2008/EK rendelete (2008. január 18.) az Oszama bin Ladennel, az Al-Kaida-
hálózattal és a talibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szem-
ben meghatározott szigorító intézkedések bevezetésérõl szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet
90. alkalommal történõ módosításáról
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/62/EK:

* A Bizottság határozata (2007. október 12.) a géntechnológiával módosított szervezetek kör-
nyezetbe történõ szándékos kibocsátásáról szóló 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv rendelkezéseitõl való eltérésként a Lengyel Köztársaság által az EK-Szerzõdés
95. cikkének (5) bekezdése szerint bejelentett, a géntechnológiával módosított szervezetek-
rõl szóló lengyel törvénytervezet 111. és 172. cikkérõl [az értesítés a C(2007) 4697. számú do-
kumentummal történt]1

2008/63/EK:

* A Bizottság határozata (2007. december 20.) a 2002/231/EK, a 2002/255/EK, a 2002/272/EK,
a 2002/371/EK, a 2003/200/EK és a 2003/287/EK határozatoknak az egyes termékekre vo-
natkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok érvényességé-
nek meghosszabbítása céljából történõ módosításáról [az értesítés a C(2007) 6800. számú
dokumentummal történt]1

2008/64/EK:

* A Bizottság határozata (2007. december 21.) a Belgium által Flandria régió vonatkozásában
kért eltérésnek a vizek mezõgazdasági eredetû nitrátszennyezéssel szembeni védelmérõl
szóló 91/676/EGK tanácsi irányelv alapján való engedélyezésérõl [az értesítés a C(2007)
6654. számú dokumentummal történt]

17. 51. évfolyam L 17. szám (2008. január 22.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 47/2008/EK rendelete (2008. január 21.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 48/2008/EK rendelete (2008. január 21.) a 616/2007/EK rendelet által a baromfihús te-
kintetében megnyitott vámkontingensek keretében 2008 januárjának elsõ hét napján benyújtott ké-
relmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

A Bizottság 49/2008/EK rendelete (2008. január 21.) az intervencióra rendelkezésre álló kukorica-
mennyiségnek a 2007/2008-as gazdasági év második szakaszára történõ meghatározásáról

IRÁNYELVEK

* Az Európai Parlament és a Tanács 2008/3/EK irányelve (2008. január 15.) a 2003/54/EK
irányelv egyes rendelkezések Észtországra való alkalmazása tekintetében történõ módosí-
tásáról
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/65/EK:

* A Bizottság határozata (2008. január 17.) a ciprusi ragadós száj- és körömfájás elleni egyes
védekezési intézkedésekrõl szóló 2007/718/EK határozat módosításáról [az értesítés a
C(2008) 29. számú dokumentummal történt]1

2008/66/EK:

* A Bizottság határozata (2008. január 21.) a harmadik országokból érkezõ növények és növé-
nyi termékek növény-egészségügyi ellenõrzésének 2008-ban történõ infrastrukturális meg-
erõsítésére vonatkozó programhoz Portugália számára nyújtandó közösségi pénzügyi hoz-
zájárulásról [az értesítés a C(2008) 43. számú dokumentummal történt]

2008/67/EK:

* A Bizottság határozata (2008. január 21.) a 2003-as németországi madárinfluenza-járvány
elleni küzdelem járványügyi intézkedéseinek keretében felmerült kiadásokhoz történõ kö-
zösségi pénzügyi hozzájárulás megállapításáról [az értesítés a C(2008) 144. számú doku-
mentummal történt]

18. 51. évfolyam L 18. szám (2008. január 23.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 50/2008/EK rendelete (2008. január 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 51/2008/EK rendelete (2008. január 22.) a március 1-jétõl 2008. május 31-ig tartó al-
idõszakban történõ fokhagyma-behozatalra vonatkozó engedélyek kibocsátásáról

* A Bizottság 52/2008/EK rendelete (2008. január 22.) a 2008. és az azt követõ évekre vonatko-
zóan a 3448/93/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó mezõgazdasági termékek feldolgo-
zásával elõállított, Izlandról származó egyes áruknak az Európai Közösségbe való behoza-
talára alkalmazandó vámkontingens megnyitásáról

* A Bizottság 53/2008/EK rendelete (2008. január 22.) a Montenegrói Köztársaságból szár-
mazó borokra vonatkozó közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezelésérõl

A Bizottság 54/2008/EK rendelete (2008. január 22.) a tartósított gombára vonatkozó 2008-ra szóló
behozatali engedélyek kibocsátásáról
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/68/EK:

* A Bizottság határozata (2007. december 20.) az Európai Mezõgazdasági Orientációs és
Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege terhére a tagállamok által kifizetett egyes ki-
adásoknak a közösségi finanszírozásból való kizárásáról [az értesítés a C(2007) 6514. számú
dokumentummal történt]

2008/69/EK:

* A Bizottság határozata (2007. december 21.) a közös halászati politika megfigyelési és ellen-
õrzési rendszereinek végrehajtása során, 2007-ben felmerült tagállami kiadásokhoz nyúj-
tandó közösségi pénzügyi hozzájárulás második részletérõl [az értesítés a C(2007) 6595. szá-
mú dokumentummal történt]

2008/70/EK:

* A Bizottság határozata (2008. január 22.) a Közösségben a baromfiknál elõforduló magas
patogenitású madárinfluenza H5N1 altípusával kapcsolatos egyes védekezési intézkedések-
rõl szóló 2006/415/EK határozatnak Németország, Lengyelország és Románia tekintetében
történõ módosításáról [az értesítés a C(2008) 55. számú dokumentummal történt]1

2008/71/EK:

* A Bizottság határozata (2008. január 22.) a ciprusi ragadós száj- és körömfájás elleni
egyes védekezési intézkedésekrõl szóló 2007/718/EK határozat módosításáról [az értesítés a
C(2008) 186. számú dokumentummal történt]1

19. 51. évfolyam L 19. szám (2008. január 23.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 40/2008/EK rendelete (2008. január 16.) a bizonyos halállományokra és halállo-
mánycsoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások hatálya alá tartozó vizeken tartóz-
kodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetõségeknek és
kapcsolódó feltételeknek a 2008. évre történõ meghatározásáról
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A Közbeszerzési Értesítõ 10. számának (2008. január 23.) tartalomjegyzékérõl

3943 A Közbeszerzések Tanácsa közleménye

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

4103 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (Réthy
Kórház, röntgenbeszerzés – K. É. – 0895/2008)

4109 Csongrád Város Önkormányzata a homokhátsági re-
gionális tulajdonközösség gesztora, intézménye (Homok-
hátság rekultivációja – K. É. – 0718/2008)

4117 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (különbözõ típusú gépjármûvek garanciális és
garanciális idõn túli eseti megrendelés szerinti javítása,
idõszakos környezetvédelmi és mûszaki vizsgára történõ
felkészítése a 2008. évben – eljárásazonosító:
42055/07-10/47 – K. É. – 19554/2007)

4125 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (immunbiológiai készítmények beszerzése
– K. É. – 20858/2007)

4130 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (II. generációs feketehimlõ ellen vakcina beszer-
zése – K. É. – 20857/2007)

4134 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (ruházat és egyéb felszerelések beszerzése – eljá-
rásazonosító: 26002/07-10/94 – K. É. – 20094/2007)

4139 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-
Rendelõintézet (tej és tejtermék beszerzése – K. É. –
18784/2007)

4144 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-
Rendelõintézet (1 évre szükséges friss sertéshús, friss
marhahús, és állati zsiradék beszerzése – K. É. –
18783/2007)

4149 Szabómester Szakképzõ Iskola, Budapest (eszközbeszer-
zés a Szabómester Szakképzõ Iskola „Hátrányos hely-
zetûek képzési központja” részére – K. É. – 0629/2008)

4158 Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. (szem-
lencsék beszerzése – K. É. – 20826/2007)

4163 Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. (kardio-
lógiai-vaszkuláris-nonvaszkuláris intervenciós anya-
gok beszerzése – K. É. – 20827/2007)

Részvételi felhívás egyes ágazatokban

4174 Mátra Volán Autóbusz-közlekedési Zrt. (közforgalmú
menetrend szerinti autóbuszjáratok alvállalkozásban
történõ üzemeltetése – K. É. – 0739/2008)

4179 Nyírségvíz Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamû
Zrt. (villamosenergia-beszerzés a társaság teljes mûkö-
dési területére teljes ellátás alapú szerzõdés keretében
– K. É. – 0091/2008)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

4185 Miskolci Egyetem Gazdasági-Mûszaki Fõigazgatóság
(a Miskolci Egyetem részére külföldi folyóiratok be-
szerzése 2008–2010. – K. É. – 0798/2008)

Módosítás

4190 Dorogi Szent Borbála Szakkórház Kft. módosítása
(4306/Dorog/07 takarítás – K. É. – 0983/2008)

4195 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-
Rendelõintézet módosítása (az Európai Unió Hivatalos
Lapjához K. É. – 18779/2007 számon feladott ajánlati
felhívás módosítása – K. É. – 0603/2008)

4202 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-
Rendelõintézet módosítása (az Európai Unió Hivatalos
Lapjához K. É. – 18777/2007 számon 2007. decem-
ber 13-án feladott ajánlati felhívás módosítása – K. É. –
0605/2008)

4206 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-
Rendelõintézet módosítása (az Európai Unió Hivatalos
Lapjához K. É. – 18778/2007 számon 2007. decem-
ber 13-án feladott ajánlati felhívás módosítása – K. É. –
0602/2008)

4210 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-
Rendelõintézet módosítása (az Európai Unió Hivatalos
Lapjához K. É. – 18778/2007 számon 2007. decem-
ber 13-án feladott ajánlati felhívás módosítása – K. É. –
0604/2008)

4214 Semmelweis Egyetem módosítása (a Semmelweis Egye-
tem szervezeti egységei részére, 24 hónapra szükséges
sebészeti varróanyagok, ajánlati felhívás módosítása
– K. É. – 0519/2008)

Visszavonás

4220 Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
visszavonása [a K. É. – 16913/2007 számú (K. É. –
18546/2007 hirdetménnyel módosított) (élelmiszer be-
szerzése) ajánlati felhívás visszavonása – K. É. –
1022/2008]

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

4228 Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat [zöldfelüle-
tek, lépcsõk és fasorok fenntartási munkái (1. részfel-
adat), valamint az önkormányzati kezelésû fák növény-
védelmi munkái (2. részfeladat) – K. É. – 0847/2008]

4233 Fejér Megyei Önkormányzat (pedagógiai-szakmai szol-
gáltatás ellátása Fejér megye területén – K. É. –
0206/2008)
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4237 Miniszterelnöki Hivatal, Kormányzati Személyügyért Fe-
lelõs Államtitkárság (a magyar közigazgatás szervezeti
kultúraváltásának és vezetõi stílusváltásának felgyorsí-
tását elõsegítõ vezetõvé képzési és vezetõ-továbbképzési
rendszer kialakítása – K. É. – 0988/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

4243 Kondoros Nagyközség Önkormányzata (Kondoros nagy-
község 44. számú fõközlekedési út melletti kerékpárút
építése – K. É. – 0267/2008)

4247 Vasút-egészségügyi Szolgáltató Kht. [épülettakarítási
szolgáltatás megrendelése (SG-375.) – K. É. –
1125/2008]

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

4252 Budaörs Város Önkormányzata (Bleyer Jakab Német
Nemzetiségi Általános Iskola bõvítése Budaörsön
– K. É. – 20909/2007)

4256 Dabas Város Önkormányzata (keretmegállapodás útépí-
tési tevékenységekre – K. É. – 1026/2008)

4262 Magyar Országos Levéltár [levéltári dokumentumok
(középkori oklevélgyûjtemény) digitalizálása – K. É. –
1054/2008]

4266 Mezõhegyesi Ménesbirtok Zrt. (mezõhegyesi 11-es major
építése a hozzá tartozó technológia és mobil gépek be-
szerzésével – K. É. – 0201/2008)

4271 Mezõhegyesi Ménesbirtok Zrt. (mezõhegyesi 81-es major
építése a hozzá tartozó technológia és mobil gépek be-
szerzésével – K. É. – 0200/2008)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban

4278 Nyíregyházi Távhõszolgáltató Kft. (távhõvezeték építése,
cseréje, javítása és karbantartása – K. É. – 0024/2008)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

4284 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (Corvin sétány
program területén lévõ Nagytemplom utca 21. sz. épü-
letek bontása – K. É. – 0345/2008)

4285 Budapesti Elektromos Mûvek Nyrt. (ELMÛ Nyrt.–
ÉMÁSZ Nyrt., DÉMÁSZ Zrt. elosztóhálózati középfe-
szültségû/kisfeszültségû transzformátorok beszerzése
– K. É. – 19328/2007)

4291 Budapesti Közlekedési Zrt. [motorikus dízelgázolaj be-
szerzése (MSZ EN 590 számú mindenkor érvényes
szabványnak megfelelõ minõségû) eljárás száma:
14/T-121/2007 – K. É. – 0719/2008]

4293 Európai Információs Pont és Turisztikai Kht. (írott sajtó-
kiadvány tartalmának biztosítása, szerkesztése, annak
kinyomtatása és ingyenes terjesztése – K. É. –
0882/2008)

4295 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (a mohácsi ha-
tárkikötõ, kiegészítõ építési beruházás II. – K. É. –
20921/2007)

4297 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház és
Rendelõintézet belgyógyászati pavilonja bõvítéses re-
konstrukciójához kapcsolódó bútorok és más elsõ be-
szerzésû berendezési tárgyak beszerzése – K. É. –
0808/2008)

4299 Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazga-
tóság (a kiskörei vízlépcsõ és üzemi terület õrzése
2008–2010. – K. É. – 0527/2008)

4302 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (UNHCR elhelye-
zésére szolgáló Bp. XIII. kerület, Ipoly utca 5/B–C–D
szám alatti épület teljes körû élõerõs õrzés-védelme
– K. É. – 0654/2008)

4304 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (KSzF) (az
UNHCR elhelyezésére szolgáló Bp., Ipoly u. 5/B–C–D
szám alatti épület teljes körû, napi és idõszakos takarí-
tási és egyéb kisegítõ feladatainak ellátása ajánlattevõ
személyzetével, eszközeivel, anyagaival – K. É. –
0703/2008)

4307 Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma (EU-vonal tu-
dásbázis mûködtetése, továbbfejlesztése, beleértve a
honlapot és az erre épülõ call center üzemeltetését és a
kapcsolódó szolgáltatásokat – K. É. – 0874/2008)

4309 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (Szentlõrinc, új posta építése – K. É. – 0615/2008)

4311 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (termékcímzéshez szükséges nyomtatók és címké-
zõegység beszerzése – K. É. – 0695/2008)

4315 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (készpénzfeldolgozó eszközök leszállítása – K. É. –
19573/2007)

4318 Magyar Televízió Zrt. (integrációs program szakértõi
támogatása, szervezet- és mûködésfejlesztés az
ARIS-szoftver fejlesztésén keresztül – K. É. –
0813/2008)

4320 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (A/3, A/4 méretû fénymásolópapír beszerzése
– K. É. – 0622/2008)

4322 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (közúti-vasúti jármû
beszerzése – K. É. – 1093/2008)

4325 Miniszterelnöki Hivatal (MeH kommunikációs kampá-
nyaihoz kapcsolódó nyomdai és terjesztési szolgáltatá-
sok beszerzése – K. É. – 1124/2008)

4327 Miniszterelnöki Hivatal (a Miniszterelnöki Hivatal által
megrendelt kormányzati kommunikációs kampányok-
hoz kapcsolódó médiatervezési és -vásárlási feladatok
elvégzése – K. É. – 0702/2008)

4330 Nemzeti Hírközlési Hatóság (szakkönyvtári szolgáltatá-
sok – K. É. – 0878/2008)

4332 Nógrád Volán Zrt. (3 db autóbusz zárt végû pénzügyi lí-
zingje – K. É. – 0880/2008)
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4334 Nyírfruct Szövetkezet (hûtõház építése II. – K. É. –
0318/2008)

4336 Oktatási és Kulturális Minisztérium [összesen 19, részle-
tesen megadott magyar nyelvû szakmai tankönyv és
munkafüzet (tankönyv) nemzetiségi nyelvre történõ
fordítása – K. É. – 0809/2008]

4338 Országos Onkológiai Intézet (vérvételi eszközök beszer-
zése – K. É. – 0625/2008)

4341 Rózsakert Lakásfenntartó Szövetkezet (energiamegtaka-
rítást eredményezõ felújítás – K. É. – 0298/2008)

4350 Szegedi Tudományegyetem (SZTE A klinikatömb, on-
kológiai klinika átalakítása – I. ütem – K. É. –
0305/2008)

4352 Szegedi Tudományegyetem (távközlési szolgáltatás
igénybevétele és saját tulajdonú telefonalközpont fej-
lesztése – K. É. – 0709/2008)

4354 Szegedi Tudományegyetem (SZTE ÁOK Bõrgyógyásza-
ti és Allergológiai Klinika és SZTE ÁOK Szemészeti
Klinika mûtõinek elektromedikai felújítása – K. É. –
0710/2008)

4355 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Debreceni Javítóin-
tézete (élelmiszerek beszerzése – K. É. – 18543/2007)

4360 Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási
Zrt. (hulladéklerakó építése, IV. ütem – K. É. –
0599/2008)

4361 Társasház, Tûzliliom 41–45., Budapest (iparosított tech-
nológiával épített társasház, Tûzliliom 41–43–45. épü-
letek energiamegtakarítást eredményezõ felújítása
– építési beruházás – K. É. – 0303/2008)

4363 Vám- és Pénzügyõrség Szociális, Egészségügyi és Kultu-
rális Központja (a Budapest II., Pasaréti út 124–126.
szám alatti sportpálya talajbeszakadásának helyreállí-
tása – K. É. – 1123/2008)

4366 Zala Megyei Kórház (ajánlatkérõ 12 hónapra szükséges
szárazáruk és különféle élelmiszerekkel történõ ellátá-
sa – K. É. – 0653/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

4368 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Panel Plusz
VII. csomag – K. É. – 0496/2008)

4369 VALENTIN-TÉSZ 2002 Szövetkezet (hûtõház és mani-
pulálóépület építése – K. É. – 17422/2007)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

4371 Agrárgazdasági Kutatóintézet (az intézet szobáinak fel-
újítása – K. É. – 0536/2008)

4371 Ajka Város Önkormányzata [Ajka, 2007. évi iparosított
technológiával épült lakóépületek (I. csoport) energia-
takarékos korszerûsítése és felújítása, II. részfeladat
– K. É. – 0535/2008]

4372 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (útépí-
tés, útfelújítás, valamint parkolófelújítás kivitelezése
– 12. rész – K. É. – 20634/2007)

4372 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (útépí-
tés, útfelújítás, valamint parkolófelújítás kivitelezése
– 01., 02., 05., 06., 07., 08., 09. rész – K. É. – 20637/2007)

4373 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (Balassa u. 9. szá-
mú épület lebontása – K. É. – 0126/2008)

4374 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (Balassa u. 5. szá-
mú épület lebontása – K. É. – 0124/2008)

4374 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (Apáthy István ut-
ca 16. számú épület lebontása – K. É. – 0127/2008)

4375 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (játszóte-
rek és dühöngõk felújítása – K. É. – 20636/2007)

4376 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli
Egészségügyi Szolgálat [röntgenmunkahely kialakítása
(képalkotó diagnosztikai eszközök, berendezések be-
szerzése) – K. É. – 20628/2007]

4376 Budapesti Közlekedési Zrt. (BKV Zrt. által üzemeltetett
HÉV-, villamos- és fogaskerekû jármûvekhez nyers ke-
rékabroncsok szállítása – K. É. – 20451/2007)

4377 Budapesti Közlekedési Zrt. [ajánlatkérõ Szépilona kocsi-
színben a volt munkásszálló-épület szociális épületté
történõ átépítésének kivitelezési munkái (BKV Zrt.
63/T-60/2006) – K. É. – 20561/2007]

4378 Dombóvár Város Önkormányzata (úthálózat gépi síkos-
ságmentesítési és hóeltakarítási munkái – K. É. –
0544/2008)

4379 E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. (Szolnok észak
132/11 kV-os alállomás rekonstrukciós munkái
– K. É. – 0548/2008)

4379 E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. (Debrecen közpon-
ti 132/11 kV-os alállomás villamos technológiai létesíté-
se – K. É. – 0546/2008)

4380 E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. (Szolnok, ipari
132/22 kV-os alállomás komplex építészeti és villamos
technológiai létesítése – K. É. – 0547/2008)

4380 Észak-zalai Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht. (in-
ternet- és intranetszolgáltatás kialakítása és e-szolgál-
tatóközpont üzemeltetése – K. É. – 0123/2008)

4382 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest V. kerület, Bé-
csi utca, Harmincad utca–Kristóf tér közötti szakaszán
(hrsz.: 24440) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
20572/2007]

4382 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest V.–IX. kerület,
Vámház körút, Fõvám tér–Lónyay utca közötti szaka-
szán (hrsz.: 37017) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 20573/2007]

4383 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XI. kerület, Fe-
hérvári út, Hengermalom út–Kondorosi út közötti sza-
kaszán (hrsz.: 3794/1) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 20568/2007]

4384 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XII. kerület,
Nógrádi közben lévõ körzeti nyomásszabályozó (hrsz.:
9748/12) rekonstrukciójához bekötõvezetékek létesíté-
se – K. É. – 20576/2007]
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4385 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest V. kerület, Pe-
tõfi Sándor utca, Régiposta utca–Petõfi Sándor ut-
ca 2–4. közötti szakaszán (hrsz.: 24352) gázelosztó veze-
ték létesítése – K. É. – 20571/2007]

4386 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XII. kerület,
Nógrádi utca, Fodor utca–Nógrádi köz közötti szaka-
szán és a Nógrádi közben (hrsz.: 9746/5) gázelosztó ve-
zeték csõbélelése – K. É. – 20574/2007]

4386 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest V. kerület, Bé-
csi utca, Harmincad utca–Kristóf tér közötti szakaszán
(hrsz.: 24440) gázelosztó vezeték létesítéséhez kapcsoló-
dó pótmunkák – K. É. – 20577/2007]

4387 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest V. kerület, Pe-
tõfi Sándor utca, Régiposta utca–Petõfi Sándor ut-
ca 2–4. szám közötti szakaszán (hrsz.: 24352) gázelosztó
vezeték létesítéséhez kapcsolódó pótmunkák – K. É. –
20578/2007]

4388 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XVII. kerület,
Oszlop utca, Zrínyi utca–Csongrád utca közötti szaka-
szán (hrsz.: 135781) és a Csongrád utca, Oszlop ut-
ca–Zrínyi utca közötti szakaszán (hrsz.: 135805) gázel-
osztó vezeték létesítése – K. É. – 20569/2007]

4389 Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (az
AIR mûködtetése – K. É. – 1145/2008)

4390 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [fõvárosi csatornare-
konstrukció XIV., Fûrész u. (Ungvár u.–Dorozsmai u.
között) – K. É. – 0414/2008]

4390 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [fõvárosi csatornare-
konstrukció (XI., Vasvirág sor–Fonyód u.–Kapuvár u.
között) – K. É. – 0389/2008]

4391 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [fõvárosi csatornare-
konstrukció (II., Rhédey u., Szilágyi E. fasor–Pasaréti
út között) – K. É. – 0415/2008]

4391 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [fõvárosi csatornare-
konstrukció (II., Napraforgó u., Napraforgó köz–Pasa-
réti út között) – K. É. – 0406/2008]

4392 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [fõvárosi csatornare-
konstrukció (IV., Perényi Zsigmond u., Baross u.–Peré-
nyi Zs. u. 55. között) – K. É. – 0413/2008]

4392 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [fõvárosi csatornare-
konstrukciók tervezõi és engedélyezési tevékenységének
ellátása (XI., Vasvirág sor u., Fonyód u.–Kapuvár u.)
– K. É. – 0401/2008]

4393 Göd Város Önkormányzata (ajánlatkérõ részére hitelfel-
vétel/2006./2. – K. É. – 18641/2007)

4394 Gyomaendrõd Város Önkormányzata (kilenc település la-
kossági és közületi települési szilárd hulladékának lera-
kással történõ ártalmatlanítása – K. É. – 0563/2008)

4395 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési és Biztonsági Be-
ruházási Hivatal [üzemanyagtöltõ gépkocsik tartályai-
nak nyomáspróbája, átfolyásmérõinek hitelesítése,
kalibrálása, elasztikus tartályok nyomáspróbája
(25081/06-95/49) – K. É. – 0411/2008]

4395 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési és Biztonsági Beru-
házási Hivatal [az MH katonai szervezeteinél üzemelõ
üzemanyagtöltõ állomások, üzemanyag-konténerek, tá-
rolótartályok és azok kapcsolódó technológiai rendsze-
reinek, repülõtéri adalékoló- és kiadóberendezé-
sek rendszeres javító karbantartása (25081/06-10/50)
– K. É. – 0410/2008]

4396 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség [7550 db komplettírozott élelmiszercsomag be-
szerzése (26002/06-95/23) – K. É. – 0402/2008]

4397 Jászberény Város Önkormányzata (600 000 000 Ft össze-
gû hitel – K. É. – 0570/2008)

4397 Komárom Város Önkormányzata (Selye János Kórház
telephelyén központi laboratóriumi épület komplett ki-
vitelezése – K. É. – 20541/2007)

4398 Komló Város Önkormányzata (meglévõ kétszintes épület
átalakításával, bõvítésével ökoturisztikai oktatási köz-
pont kialakítása – K. É. – 0575/2008)

4398 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (SA-97
kombinált vasúti kulcsok és kutatóállványok beszerzé-
se – K. É. – 18656/2007)

4399 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység
(SA-VPOP-1501 határátkelõhelyek fejlesztéséhez kap-
csolódó bútorbeszerzés – K. É. – 20548/2007)

4400 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (SA-4 mély-
ségi ellenõrzést koordináló integrált vezetési központ
meglévõ épületeinek átalakítása, bõvítése, felújítása
kulcsrakész kivitelben – K. É. – 20549/2007)

4401 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (SA 102 he-
likopter fedélzetére építendõ új, jelenleg is gyártásban
lévõ típusú, korszerû kutató és éjszakai repülést segítõ
eszközök beszerzése – K. É. – 20550/2007)

4402 Magyar Közút Kht. (Füzesabony, Vásártéri csomópont
felújítása – K. É. – 0573/2008)

4402 Magyar Közút Közhasznú Társaság (Hetés tájegység
meglévõ alsórendû úthálózatának felújítási terve
– K. É. – 0582/2008)

4403 Magyar Közút Közhasznú Társaság (6835. j. Murake-
resztúr–Letenye összekötõ út 0+000–15+946 km-sza-
kasz felújításának terve – K. É. – 0583/2008)

4403 Magyar Nemzeti Bank (gépjármûbeszerzés – K. É. –
0471/2008)

4404 Magyar Nemzeti Bank (gépjármûmenedzsment
– K. É. – 0466/2008)

4405 Magyar Nemzeti Bank (központi épületek, videomegfi-
gyelõ rendszer – K. É. – 0448/2008)

4406 Magyar Nemzeti Bank (asztalos-, lakatos-, építõmesteri
munkák – K. É. – 0458/2008)

4407 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (biztonságtechnikai partner – nyugat-magyaror-
szági régió – K. É. – 0135/2008)

4408 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (biztonságtechnikai partner – központi és
kelet-magyarországi régió – K. É. – 0136/2008)

4409 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (levél- és csomagküldemények végpontos átfutási
idõmérésének lebonyolítása – K. É. – 0138/2008)

4410 Magyar Posta Zrt. (leporellók, pénzforgalmi és techni-
kai nyomtatványok gyártása és szállítása – K. É. –
0593/2008)

4410 Magyar Rádió Zrt. [klímaberendezések és egyéb kapcso-
lódó berendezések folyamatos, médiakörnyezetben tör-
ténõ üzemeltetése és karbantartása (3658/MR) – K. É. –
20481/2007]
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4411 Magyar Természettudományi Múzeum (2005. évi takarítás
teljesítésérõl szóló tájékoztató – K. É. – 1202/2008)

4411 Mûemlékek Nemzeti Gondnoksága (a tatai Eszter-
házy-kastélyegyüttes különálló, földszintes, kiskastély-
nak nevezett épület tetõ- és födém-helyreállítási mun-
kái – K. É. – 0592/2008)

4412 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Központi Pénzügyi és
Szerzõdéskötõ Egység (mohácsi határkikötõ létesítmé-
nyeinek kivitelezése – SA-GKM-01 – K. É. –
20482/2007)

4413 Nemzeti Színház Zrt. (Hamvas Béla–Spiró György: Szil-
veszter címû elõadás díszleteinek kivitelezése – K. É. –
1218/2008)

4413 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
[01. rész Nyíregyháza, Szirom, Rizling utca, Mérõ köz,
Görcsös sor, Igrice köz (Szabó Lõrincz Ált. Iskola par-
kolója) útalap építése, 02. rész: Nyírszõlõs, Szegély ut-
ca útalap-aszfaltozása K-21 jelû aszfalttal – K. É. –
0594/2008]

4414 Orfû Pécsi-tó Regionális Fejlesztõ és Üzemeltetõ Kht.
(építési kivitelezési szerzõdés, Mecsek projekt, Orfû,
Pécsi-tó sétány- és partvédelem projektelem – K. É. –
0656/2008)

4415 Orfû Pécsi-tó Regionális Fejlesztõ és Üzemeltetõ Kht.
(építési kivitelezési szerzõdés, Mecsek projekt, Pécsi-tó
vízi sportokká alkalmassá tétele – kotrás projektelem
– K. É. – 0657/2008)

4416 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (tájékoztató az oxi-
genátorok és oxigenátor-csõkészletek beszerzése tár-
gyú Planmed Kft.-vel kötött szerzõdés teljesítésérõl
– K. É. – 1200/2008)

4416 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (tájékoztató az oxi-
genátorok és oxigenátor-csõkészletek beszerzése tár-
gyú Medos AG-vel kötött szerzõdés teljesítésérõl
– K. É. – 1211/2008)

4417 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (tájékoztató a scle-
rosis multiplex kezelésére szolgáló Betaferon készít-
mény beszerzése tárgyban kötött szerzõdés teljesítésé-
rõl – K. É. – 1212/2008)

4418 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (tájékoztató a scle-
rosis multiplex kezelésére szolgáló Copaxone inj. be-
szerzése tárgyban megkötött szerzõdés teljesítésérõl
– K. É. – 1213/2008)

4418 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (tájékoztató a scle-
rosis multiplex kezelésére szolgáló Avonex inj. és Rebif
inj. készítmények beszerzése tárgyában megkötött
szerzõdés teljesítésérõl – K. É. – 1214/2008)

4419 Pápa Város Önkormányzata (zöldterület gondozása
– K. É. – 0658/2008)

4420 Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. (radioaktív hulla-
dék gázképzõdésének, korróziójának és degradációjá-
nak meghatározása – K. É. – 0444/2008)

4421 Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. (az atomerõmûvi
kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végle-
ges elhelyezésére irányuló felszín alatti kutatási mun-
kák 2005–2007. – K. É. – 0427/2008)

4421 Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. (atomerõmûvi kis
és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges el-
helyezésére szolgáló tároló felszíni létesítményeinek
elõkészítési munkái – K. É. – 0449/2008)

4422 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(2 db személygépkocsira bérleti szerzõdés 2006. febru-
ár 7. és 2007. december 31. között – K. É. – 0664/2008)

4423 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(szennyvíz-elvezetési és -tisztítási rendszerének fejlesz-
tése Kohéziós Alap projekt pénzmaradványának fel-
használásához szükséges elõkészítési feladatok elvégzé-
se – K. É. – 0668/2008)

4424 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(szennyvíz-elvezetési és -tisztítási rendszer fejlesztése
projekt megvalósításával és hatékony üzemeltetésével
kapcsolatos PR- és tájékoztatási tevékenység teljes kö-
rû megtervezése, szervezése, lebonyolítása, konfliktus-
kezelés és környezeti tudatformálás – K. É. –
0669/2008)

4425 Volánbusz Zrt. (menetrendszerû közforgalmú autó-
buszvonalak alvállalkozásban történõ üzemeltetése
– K. É. – 0152/2008)

4425 Volánbusz Zrt. (menetrendszerû közforgalmú autó-
buszvonalak alvállalkozásban történõ üzemeltetése
– K. É. – 0153/2008)

4426 Volánbusz Zrt. (menetrendszerû közforgalmú autó-
buszvonalak alvállalkozásban történõ üzemeltetése
– K. É. – 0151/2008)

4427 Volánbusz Zrt. (menetrendszerû közforgalmú autó-
buszvonalak alvállalkozásban történõ üzemeltetése
– K. É. – 0159/2008)

4427 Volánbusz Zrt. (menetrendszerû közforgalmú autó-
buszvonalak alvállalkozásban történõ üzemeltetése
– K. É. – 0157/2008)

4428 Volánbusz Zrt. (menetrendszerû közforgalmú autó-
buszvonalak alvállalkozásban történõ üzemeltetése
– K. É. – 0160/2008)

4428 Volánbusz Zrt. (menetrendszerû közforgalmú autó-
buszvonalak alvállalkozásban történõ üzemeltetése
– K. É. – 0155/2008)

4429 Volánbusz Zrt. (menetrendszerû közforgalmú autó-
buszvonalak alvállalkozásban történõ üzemeltetése
– K. É. – 0150/2008)

4430 Volánbusz Zrt. (menetrendszerû közforgalmú autó-
buszvonalak alvállalkozásban történõ üzemeltetése
– K. É. – 0154/2008)

4430 Volánbusz Zrt. (menetrendszerû közforgalmú autó-
buszvonalak alvállalkozásban történõ üzemeltetése
– K. É. – 0156/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

4432 MÁV Zrt. Vezérigazgatóság (Kecskemét–Kiskunfélegy-
háza vonalszakasz távközlõ, erõsáramú és bizto-
sítóberendezéseinek rehabilitációja – 2. sz. szerzõdés-
módosítás – K. É. – 1177/2008)

4432 MÁV Zrt. Vezérigazgatóság (Érd, Diósdi úti vasúti átjá-
rók fejlesztése – 3. sz. szerzõdésmódosítás – K. É. –
1178/2008)
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4433 Miniszterelnöki Hivatal Államreform Bizottság Titkársá-
ga (Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalra, a Köz-
igazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatalára, továbbá a rendõrség és határõrség gazda-
sági ellátórendszerére vonatkozó szervezetfejlesztési
javaslatok kidolgozása és ezek végrehajtásának támo-
gatása – K. É. – 0101/2008)

A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG HATÁROZATAI

4437 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a KÖZVIL Zrt. kérelmezõ jogorvoslati kérelme Gyön-
gyös Város Önkormányzata közbeszerzési eljárása el-
len – K. É. – 0013/2008)

4440 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Magyar Hivatalos Közlönykiadó jogorvoslati kérel-
me a Magyar Államkincstár közbeszerzési eljárása el-
len – K. É. – 0650/2008)

4443 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Dél-Konstrukt Kft. jogorvoslati kérelme Szeged,
Vértói út 5. számú társasház közbeszerzési eljárása el-
len – K. É. – 0524/2008)

4448 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Max & Future Kft. jogorvoslati kérelme a Központi
Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység közbeszerzési eljá-
rása ellen – K. É. – 0529/2008)

4451 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a PriceWaterhouseCoopers Könyvvizsgáló és Gazda-
sági Tanácsadó Kft. jogorvoslati kérelme a Kaposi
Mór Oktató Kórház közbeszerzési eljárása ellen
– K. É. – 0696/2008)

4458 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(az Allianz Hungária Biztosító Zrt. kérelmére indult
jogorvoslati eljárás a HM Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség közbeszerzési eljárása ellen – K. É. –
0698/2008)

4464 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(az iD-PentaCom Marketing Tanácsadó és Internetfej-
lesztõ Kft. jogorvoslati kérelme a Szociális és Munka-
ügyi Minisztérium közbeszerzési eljárása ellen – K. É. –
0788/2008)

4470 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Dunántúli Mezõgazdasági Szaktanácsadók Szövetsé-
gének jogorvoslati kérelme a Mezõgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatal közbeszerzési eljárása ellen – K. É. –
0532/2008)

4480 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Döntõbizottság elnöke által hivatalból kezdeménye-
zett jogorvoslati eljárás a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Önkormányzat közbeszerzési eljárása ellen
– K. É. – 0528/2008)

4484 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Colas-Debrecen Útépítõ Zrt., a KE-VÍZ Építõipari
Zrt. és a Magyar Aszfalt Kft. jogorvoslati kérelme Pol-
gár Város Önkormányzata közbeszerzési eljárása ellen
– K. É. – 0521/2008)

4488 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal által hivatalból
kezdeményett jogorvoslati eljárás a Vízügyi és Környe-
zetvédelmi Központ Igazgatóság közbeszerzési eljárása
ellen – K. É. – 0522/2008)

4491 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirá-
nyító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. közbeszerzési
eljárása ellen hivatalból kezdeményezett jogorvoslati
eljárás – K. É. – 0195/2008)

4495 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság elnöke által hivatalból kezdeményezett jogorvoslati
eljárás Egerlövõ Község Önkormányzata közbeszer-
zési eljárása ellen – K. É. – 0526/2008)
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A Közbeszerzési Értesítõ 11. számának (2008. január 25.) tartalomjegyzékérõl

4509 A Közbeszerzések Tanácsa közleménye a hivatalos közbe-
szerzési tanácsadók névjegyzékébe 2008. január 18-án fel-
vett újabb tanácsadókról, továbbá a korábban felvett ta-
nácsadók adataiban bekövetkezett változásokról

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

4512 Egészségügyi Minisztérium (iratkezelési feladatok
komplex ellátása – K. É. – 20430/2007)

4518 Fõvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona,
Tordas (húsipari termékek és szárazáru szállítása 2009.
december 31-ig – K. É. – 1038/2008)

4523 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nyír-
egyháza és térsége szennyvíz-elvezetési és szenny-
víz-tisztítási programmal kapcsolatos mérnök/mûszaki
felügyeleti, tájékoztatási és PR-feladatok – K. É. –
0472/2008)

4532 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (tünetes HIV-fer-
tõzött és AIDS-betegek kezelésére szolgáló Prezista
filmtabletta beszerzése – K. É. – 1128/2008)

4537 Országos Rendõr-fõkapitányság Országos Baleset-meg-
elõzési Bizottság (sebesség-ellenõrzõ rendszer beszerzé-
se – K. É. – 0738/2008)

4542 Szabadtéri Néprajzi Múzeum (nyilvánosság biztosítása,
disszemináció – K. É. – 0806/2008)



Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

4549 Fõvárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent
László Kórház-Rendelõintézet (SZI-31 csontvelõ-
transzplantációs és hematológiai részleg, valamint já-
rulékos munkáinak tervezése – K. É. – 0207/2008)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

4553 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (nagy teljesítményû
számítógéprendszerek – K. É. – 0838/2008)

4558 Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (diszpécser-
szolgálat – K. É. – 0735/2008)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

4564 Fót Város Önkormányzata (szállítási szerzõdés/Fáy And-
rás Általános Iskola részére bútorok és egyéb felszere-
lések, berendezések, eszközök beszerzése, szállítása és
szerelése – K. É. – 0237/2008)

4569 Hunland Gép Kft. (szilárdszervestrágya-szóró pótkocsi
és teleszkópos rakodók beszerzése – K. É. – 1081/2008)

4574 Tisza Lakásépítõ és Fenntartó Szövetkezet (részvételi fel-
hívás a Szeged, Vedres u. 10., 14–16. energiaracionali-
zálása tárgyában – K. É. – 1217/2008)

Részvételi felhívás egyes ágazatokban

4581 Miskolci Hõszolgáltató Kft. (vállalkozási szerzõdés Mis-
kolc, Széchenyi-negyed távhõellátása, forróvíztávveze-
ték-kivitelezési munkáira – K. É. – 1011/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

4586 Budapesti Rendõr-fõkapitányság (a BRFK részére gumi-
abroncsok beszerzése – K. É. – 0687/2008)

4589 Budapesti Rendõr-fõkapitányság (a BRFK részére kor-
donrácsok beszerzése – K. É. – 0686/2008)

4593 Fõvárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona,
Szentgotthárd (gyógyszerbeszerzés 2008. – K. É. –
0852/2008)

4597 Fõvárosi Önkormányzat Uzsoki Utcai Kórház (ajándék-
utalvány beszerzése – K. É. – 1029/2008)

4600 Hajdúböszörmény Város Önkormányzata (Hajdúböször-
mény Város Önkormányzatának és intézményeinek
teljes körû biztosítása – K. É. – 1219/2008)

4603 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (Vá-
sárhelyi terv I. ütem cigánd–tiszakarádi tározó tájgaz-
dálkodási program laboratóriumi eszközök beszerzése
– K. É. – 20458/2007)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

4608 Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-
ta (Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata tulajdonában és kezelésében lévõ út- és jár-
dahálózat javítási és fenntartási munkái – K. É. –
20393/2007)

4613 Körös–Maros Nemzeti Park Igazgatóság [az „élõ és élette-
len természeti értékek megõrzése, vonalas létesítmé-
nyek természetkárosító hatásának mérséklése” (KEOP
3.1.1.) európai uniós támogatás megszerzéséhez szüksé-
ges 1 darab kétfordulós pályázat elkészítése és benyúj-
tása – K. É. – 1162/2008]

4618 MATÉSZ Szövetkezet, Balkány (hûtõház építése – K. É. –
0708/2008)

4623 Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Jendrassik György által
kifejlesztett dízelmotoros, a GANZ gyár által
1925–30-ban gyártott korabeli vagy azzal egyenértékû
motorvonat vásárlása – K. É. – 1180/2008)

4627 Térségi Szociális Gondozási Központ, Gyomaendrõd,
Csárdaszállás, Hunya (különféle élelmiszerek beszerzése
és szállítása – K. É. – 1033/2008)

4631 Tótkomlós és Térsége Állatihulladék-kezelési Önkor-
mányzati Társulás (Tótkomlós és térsége, állatihulla-
dék-kezelés, árubeszerzés – K. É. – 0960/2008)

4637 Tótkomlós és Térsége Állatihulladék-kezelési Önkor-
mányzati társulás (Tótkomlós és térsége, állatihulla-
dék-kezelés, építési beruházás – K. É. – 0953/2008)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

4644 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Dél-alföldi Regio-
nális Igazgatósága (Baja, Bezerédj u. 14. szám alatti in-
gatlan komplex üzemeltetése – K. É. – 1250/2008)

4646 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Dél-alföldi Regio-
nális Igazgatósága (ingatlan bérlése Szegeden – K. É. –
1260/2008)

4648 AGRICOLA Mezõgazdasági és Ipari Szövetkezeti Zrt.
(tájékoztató az AGRICOLA Zrt. rakodógépek beszer-
zése tárgyú eljárásának eredményérõl – K. É. –
1371/2008)

4651 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (viszonteladói terminálok
beszerzése/2007. – K. É. – 20116/2007)

4653 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (zajvédõ fal tervezé-
se/2007. – K. É. – 20639/2007)

4655 Bányavagyon-hasznosító Kht. [állami tulajdonú meddõ
CH-kutaknál szükséges biztonsági intézkedések II. üte-
mének végrehajtása (67 db) – K. É. – 1147/2008]

4656 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Menekülteket Be-
fogadó Állomás, Bicske (BÁH MBÁ Bicske õrzés-védel-
me és portaszolgálat ellátása – K. É. – 1186/2008)

4658 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság
(kazánházi rekonstrukció – K. É. – 0971/2008)
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4661 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság
[restaurátori mûhely kialakítása (mocsári ciprus)
– K. É. – 0972/2008]

4664 Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (villamos-
energia-beszerzés Újbuda Önkormányzata és intézmé-
nyei részére – K. É. – 1313/2008)

4666 Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. (parkolójegy-
kiadó automaták teljes körû és rendszeres karbantar-
tása, javítása – K. É. – 1287/2008)

4669 Budapesti Történeti Múzeum [ásatási leletanyag res-
taurálási munkálatainak elvégzése (Rest-2007/3.)
– K. É. – 20502/2007]

4676 Debreceni Egyetem [HEFOP-3.3.1. képzési eszközök be-
szerzése (SG-340.) – K. É. – 1240/2008]

4681 DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ
Kht. (különféle élelmiszerek beszerzése és szállítása
– K. É. – 0908/2008)

4686 Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (Feketefenyvesek
szerkezetátalakítása a Szénás-hegycsoport Európa dip-
lomás területen címû tervdokumentációban részlete-
zett mélyépítési beruházás éves terveinek elkészítése,
engedélyeztetése és kivitelezése – K. É. – 18405/2007)

4688 Esztergom Város Önkormányzata (Esztergom Város Ön-
kormányzata részére parkolóhelyek bérlete – K. É. –
1002/2008)

4691 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (fõvárosi csatornare-
konstrukciók tervezõi és engedélyeztetési tevékenysé-
gének ellátása V. szakasz – K. É. – 1181/2008)

4696 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [fõvárosi csatornák re-
konstrukciós munkáinak elvégzése V. szakasz (I. kerü-
let, Aladár utca, III. ker., Bécsi út; VII. ker., Bajza ut-
ca; X. ker., Fertõ utca; X. kerület, Halom utca; X. ker.,
Kõrösi Csoma S. utca; XVII. ker., Pesti út 174.)
– K. É. – 1179/2008]

4702 Fõvárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat (papír és irodai
kellékek beszerzése 2007–2010. – K. É. – 20316/2007)

4704 Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Gyõr
2007–2008. évi lakóutca program keretében történõ út-
építés és kapcsolódó munkák kivitelezése – K. É. –
0344/2008)

4707 Hajdúnánási Humánszolgáltatói Otthon Kht. (különféle
élelmiszerek beszerzése és szállítása – K. É. –
1031/2008)

4712 Hévízgyógyfürdõ és Szent András Reumakórház Kht.
(bértextília biztosítása, mosodai szolgáltatások nyújtá-
sa – K. É. – 1198/2008)

4714 ITDH Hungary Zrt. (az ITDH Kht. központi irodáinak
kiszolgálása – K. É. – 0892/2008)

4717 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-
Rendelõintézet [haemodinamikai laboratórium üzemel-
tetése (SG-319) – K. É. – 1272/2008]

4719 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM
számviteli tevékenység ellátása – K. É. – 0812/2008)

4722 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység [angolról
magyarra/magyarról angolra történõ fordítás és tol-
mácsolás „A csapatszolgálati állomány irányításáért és
képzéséért felelõs rendõrtisztek felkészítése” elnevezé-
sû HU05/IB/JH/05-TL program keretében (közrendvé-
delem, csapatszolgálat) – K. É. – 1156/2008]

4724 Magyar Televízió Zrt. (MTV alkalmazottak hivatalos
utaztatása – K. É. – 0082/2008)

4725 Magyar Televízió Zrt. (72 db személygépkocsi parkolásá-
ra alkalmas mélygarázs bérlete – K. É. – 20439/2007)

4728 Megyei és Városi Könyvtár, Kaposvár (magyarországi
forgalomban megjelenõ könyvek, mûsoros CD-k,
DVD-k, videokazetták valamint újságok és folyóiratok
beszerzése – K. É. – 0391/2008)

4730 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs
Központ (mûszaki üzemeltetési feladatok ellátása
– K. É. – 20795/2007)

4732 Miniszterelnöki Hivatal [2010-es sanghaji világkiállítás
magyar részvételéhez kötötten a „Gömböchöz” kapcso-
lódó iparjogvédelmi jogok meghatározott használati,
hasznosítási jogának (bemutatás és ajándékokon való
megjelenítés) átengedésére, folyamatos szakmai közre-
mûködés vállalása – K. É. – 1037/2008]

4735 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Panel Plusz
VI. csomag – K. É. – 1036/2008)

4737 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Panel Plusz
IV. csomag – K. É. – 1034/2008)

4739 Mol Földgázszállító Zrt. (szénhidrogén-szállító rendszer
felügyeleti rendszerét kiszolgáló távközlési távkábelhá-
lózat hibaelhárítása – K. É. – 20829/2007)

4742 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (folyó-
számla-hitelkeret – K. É. – 1157/2008)

4744 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
[16 épületen egycsatornás gyûjtõkémény (termoforké-
mény) kiváltása, felújítása – K. É. – 0913/2008]

4747 Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt.
[ingatlan adásvétele II. (Szombathely, Vasút u. 15.)
– K. É. – 1088/2008]

4748 Vác Város Önkormányzata [Váci Távhõ Kft. fûtõmûvé-
ben (Vác, vásártér) gázmotor üzemeltetése – K. É. –
18948/2007]

4751 Vám- és Pénzügyõri Iskola (étkeztetéshez szükséges
alapanyok beszerzése 2008. évre – K. É. – 1098/2008)

4756 Vám- és Pénzügyõrség Közép-dunántúli Regionális Pa-
rancsnoksága (a pápai kirendeltség fûtéskorszerûsítése
– K. É. – 1220/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

4759 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (számlavezetés
– K. É. – 0802/2008)

4760 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (Csete Ba-
lázs u.–Zsák Hugó u.–Ady E. u. által határolt területen
játszótérbõvítés, zöldfelület-rekonstrukció – K. É. –
0949/2008)
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4761 Fõvárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent
László Kórház-Rendelõintézet (pszichiátriai kapacitás-
bõvítéshez szükséges felújítás, átalakítás és egyéb járu-
lékos munkák – K. É. – 1056/2008)

4763 Leányfalu Termálfürdõ Kft. (forint alapú banki hitel-
szerzõdés a Leányfalu Termálfürdõ Kft. létesítményei-
nek felújítására 170 millió Ft összegben – K. É. –
1091/2008)

4764 Nyergesújfalu Város Önkormányzata (Nyergesúj-
falu–Tát külterületi kerékpárút építése az Euro Velo
nyomvonal mentén – K. É. – 1158/2008)

4765 Szegedi Tudományegyetem (SZTE Mérnöki Kar helyi-
ségeinek felújítása és átalakítása – K. É. – 1159/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

4767 Aicher Beton Építõanyag és Ipari Kõzet Kft. (K. É. –
20454/2006 számú Aicher Beton Kft. K + F projekt
megvalósítása elnevezésû közbeszerzési eljárás szerzõ-
désének teljesítése – K. É. – 1303/2008)

4767 Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri Hiva-
tal [ajánlatkérõ tulajdonában lévõ kórházak és egyéb
egészségügyi intézmények tulajdonosi felügyeletét, va-
lamint az intézményi vezetést támogató egészségügyi
információs rendszer (EIR) kialakítása és üzembe he-
lyezése – K. É. – 18723/2007]

4768 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XIX. ker., Esze Ta-
más u. (Petõfi u.–Kossuth Lajos u. között) csatornare-
konstrukció – K. É. – 18360/2007]

4769 Fõvárosi Földhivatal (takarítás 4 budapesti helyszínen
– K. É. – 19056/2007)

4769 Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ (elektronikus tananyagok forgató-
könyv szerinti kivitelezése – K. É. – 19235/2007)

4770 Magyar Közút Állami Közútkezelõ, Fejlesztõ, Mûszaki és
Információs Közhasznú Társaság [hígított bitumen, bitu-
menemulzió beszerzése szállítással (19 megye) 2006.
– K. É. – 18664/2007]

4772 Magyar Nemzeti Bank (telefonalközpontok beszerzése a
Magyar Nemzeti Bank számára – K. É. – 1131/2008)

4773 Magyar Nemzeti Bank (gépjármû-menedzsmentszolgál-
tatás – K. É. – 19816/2007)

4773 MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rend-
szerirányító Zrt. [NIP-kapukezelés (2007-0025)
– 111300003 Datalogic – K. É. – 1311/2008]

4774 MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszer-
irányító Zrt. [tájékoztató a szerzõdés évfordulós teljesí-
tésérõl – NIP-perces, órás, üzemzavari rendelkezésre
állás alapértéke (2006-0024) – 111400001 AREVA
– K. É. – 1312/2008]

4774 MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszer-
irányító Zrt. [tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
– NIP-KAPAR interfész (2007-0025) – 111300007
AREVA – K. É. – 1305/2008]

4775 MIVÍZ Miskolci Vízmû Kft. (szennyvíziszap-szállítás és
-elhelyezés 2006. – K. É. – 0591/2008)

4775 Orosháza Város Önkormányzata (tájékoztató a 14 utca
burkolatépítési szerzõdése teljesítésérõl – K. É. –
1223/2008)

4776 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (tájékoztató a blep-
harospasmus kezelésére szolgáló Botox készítmény be-
szerzése tárgyában megkötött szerzõdés teljesítésérõl
– K. É. – 1224/2008)

4777 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (tájékoztató a blep-
harospasmus kezelésére szolgáló Dysport készítmény
beszerzése tárgyában megkötött szerzõdés teljesítésé-
rõl – K. É. – 1226/2008)

4777 Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Fõigazgatóság (nem
Magyarországon kiadott folyóiratok beszerzése a 2007.
évre – K. É. – 0244/2008)

4778 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (sebészeti varrófona-
lak – K. É. – 18660/2007)

4779 suliNova Kht. [mentori feladatok ellátása a HEFOP/
2005/2.1.6.a sajátos nevelési igényû tanulók integrált
nevelésének támogatása intézményi együttmûködés ke-
retében (Ács, Szombathely, Balástya, Szeged) – K. É. –
18606/2007]

4780 suliNova Kht. (mentori feladatok ellátása a HE-
FOP/2005/2.1.6. a sajátos nevelési igényû tanulók in-
tegrált nevelésének támogatása intézményi együttmû-
ködés keretében – K. É. – 18601/2007)

4782 Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (védõnõi szol-
gálat kialakítása – K. É. – 1221/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

4783 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (Réthy
Pál Kórház-Rendelõintézet, belgyógyászati tömb re-
konstrukciójának elvégzése a kiviteli szervek szerint
– K. É. – 20632/2007)

4783 Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény (egyéb áru,
VI. szerz. mód. – K. É. – 1134/2008)

4784 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [II. ker., Volkmann u.
(Pasaréti út–Szilágyi Erzsébet fasor között) csatornare-
konstrukció – K. É. – 19540/2007]

4785 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XII. ker., Napos u.
(Virányos út–Szilágyi Erzsébet fasor között) csatorna-
rekonstrukció – K. É. – 19536/2007]

4785 Márianosztrai Fegyház és Börtön (tej és tejtermékek be-
szerzésére kiírt közbeszerzési eljárás szerzõdésének
módosítása – K. É. – 0778/2008)
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Helyesbítés

4787 APEH Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal helyesbítése
(a Közbeszerzési Értesítõ 8. számában, 2008. ja-
nuár 18-án K. É. – 20834/2007 számon megjelent aján-
lati felhívás helyesbítése – K. É. – 1437/2008)

4787 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata helyesbítése
(a Közbeszerzési Értesítõ 8. számában, 2008. janu-
ár 18-án K. É. – 20281/2007 számon megjelent ajánlati
felhívás helyesbítése – K. É. – 1339/2008)

4787 Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa helyesbítése
(a Közbeszerzési Értesítõben K. É. – 20847/2007 szá-
mon megjelent ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. –
1304/2008)

Módosítás

4788 Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgató-
ság módosítása (zámolyi tározó mederburkolat-helyre-
állítása I. ütem – K. É. – 1121/2008)

4789 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. módosítása (gépészeti
épületek, építmények, utak felújítása a MÁV Zrt. terü-
letén – K. É. – 1216/2008)

BÍRÓSÁGI ÍTÉLETEK

4791 Fõvárosi Bíróság 14.K.30.210/2007/8. számú ítélete
(K. É. – 1122/2008)

4793 Fõvárosi Bíróság 19.K.33.081/2007/4. számú ítélete
(K. É. – 0694/2008)

4799 Fõvárosi Bíróság 25.K.31.271/2005/10. számú ítélete
(K. É. – 0989/2008)

4814 Legfelsõbb Bíróság Kfv.III.37.097/2007/5. számú ítélete
(K. É. – 1116/2008)

4816 Fõvárosi Ítélõtábla 3.Kf.27.237/2007/5. számú ítélete
(K. É. – 0520/2008)

4819 Fõvárosi Ítélõtábla 4.Kf.27.331/2007/5. számú ítélete
(K. É. – 0518/2008)

4820 Fõvárosi Ítélõtábla 4.Kf.27.296/2007/4. számú ítélete
(K. É. – 0067/2008)

4822 Fõvárosi Ítélõtábla 3.Kf.27.282/2007/5. számú ítélete
(K. É. – 1237/2008)

4827 Fõvárosi Ítélõtábla 3.Kf.27.224/2007/4. számú ítélete
(K. É. – 1117/2008)

4828 Fõvárosi Ítélõtábla 4.Kf.27.389/2007/5. számú ítélete
(K. É. – 1118/2008)

4830 Fõvárosi Ítélõtábla 4.Kf.27.169/2007/10. számú ítélete
(K. É. – 0579/2008)
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A Közbeszerzési Értesítõ 12. számának (2008. január 28.) tartalomjegyzékérõl

4847 Közbeszerzések Tanácsa módosított pályázati felhívása

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

4848 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (orvosi mû-
szer, eszköz, berendezés szervizelése, karbantartása,
javítása – K. É. – 0299/2008)

4853 Budakeszi Város Önkormányzata (hulladékkezelési szol-
gáltatás – K. É. – 1094/2008)

4859 Észak-pesti Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht. (tü-
zelõanyag-ellátó és -adagoló vizsgálóeszközeinek szállí-
tása, telepítése, üzembe helyezése, valamint használatuk
betanítása – K. É. – 0901/2008)

4864 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (geodéziai
feladatok ellátása – keretmegállapodás megkötésére irá-
nyuló nyílt eljárás – K. É. – 1171/2008)

4873 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM
számviteli tevékenység ellátása – K. É. – 1262/2008)

4879 Magyar Közút Kht. (keretmegállapodás – építési beru-
házások kivitelezésére – K. É. – 0565/2008)

4885 Magyar Közút Kht. (hidegaszfalt beszerzése 2008–2009.
– K. É. – 0772/2008)

4903 Országos Gyógyszerészeti Intézet (hazai és nemzetközi
hatósági eljárások, az ehhez kapcsolódó nyilvántartá-
sok elektronizálása és automatizálása – K. É. –
20510/2007)

4910 Országos Gyógyszerészeti Intézet (dokumentumok ar-
chiválása – K. É. – 20513/2007)

4916 Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (vízszállító
gépjármûvek és hozzá tartozó málhafelszerelések szállí-
tása, valamint kapcsolódó szolgáltatások teljesítése
– K. É. – 1269/2008)

4924 Országos Rendõr-fõkapitányság Országos Baleset-megelõ-
zési Bizottság (objektív felelõsség kampány – K. É. –
1175/2008)

4930 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Szociá-
lis Intézmény (integrált szociális intézmény élelmi-
szer-beszerzése – 2008. – K. É. – 0531/2008)



Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

4938 Szociális és Munkaügyi Minisztérium [szakmai vizsgák
vizsgadokumentumainak elõállítása, forgalmazása,
20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 1. sz. és 2. sz. mellékle-
te, szakmai vizsgabizonyítvány- és törzslapnyomtatvá-
nyok) – K. É. – 0376/2008]

Részvételi felhívás egyes ágazatokban

4944 ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. (a biatorbágyi
120/25 kV-os transzformátorállomás építészeti és villa-
mos technológiai kivitelezése, üzembe helyezése, provi-
zóriumok kialakítása, bontása – K. É. – 20322/2007)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

4951 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata [poharas tej
(iskolatej) szállítása – K. É. – 1023/2008]

4956 Mûemlékek Nemzeti Gondnoksága (vállalkozási szerzõ-
dés az edelényi L’Huillier-Coburg-kastély helyre-
állítási munkái engedélyezési, tender- és kiviteli tervé-
nek elkészítésére és tervezõi mûvezetésre – K. É. –
1244/2008)

Módosítás

4962 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség módosítása [keretszerzõdés atraumatikus tûk
(varróanyagok) szállítására tárgyú ajánlati felhívás
módosítása – K. É. – 1133/2008]

Hirdetmény a felhasználói oldalon

4968 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (mûszaki tanácsadó/2007.
– K. É. – 1110/2008)

4968 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (FIG-EÖT – K. É. –
1238/2008)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás meghívásos eljárás megindítására

4975 Bólyi Mezõgazdasági Termelõ és Kereskedelmi Zrt. (ál-
lattartó telepek korszerûsítése – K. É. – 1380/2008)

4981 Siklós Város Önkormányzata (Siklós belváros, útrehabi-
litáció és körforgalom építése – K. É. – 1278/2008)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

4988 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Pszichi-
átriai Szakkórháza (Nagykálló, egészségügyi textíliák
tisztítása – K. É. – 0947/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

4994 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (nyári üzemeltetés gépei-
nek beszerzése/2008. – K. É. – 1408/2008)

4998 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (mobil táv-
közlési szolgáltatás beszerzése – K. É. – 1044/2008)

5002 Közbeszerzések Tanácsa (a közbeszerzésekkel kapcso-
latos korrupciós helyzet felmérésére, korrupciós ve-
szélyek feltárására és korrupcióellenes javaslatok ki-
dolgozására irányuló mélyinterjús kutatás megszer-
vezése és végrehajtása 3 célcsoportban – K. É. –
1666/2008)

5007 Lenti Város Önkormányzata (Lenti, szakorvosi rendelõ
fejlesztése komplett építési engedélyezési dokumentáci-
ójának elkészítése, szakértõi közremûködés a pályázati
koncepció kidolgozásában tárgyú közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívása – K. É. – 1130/2008)

5012 Pilisvörösvár Város Önkormányzata (parkgondozás
– K. É. – 1336/2008)

5015 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Pszichiát-
riai Szakkórháza (Nagykálló, TMS + EEG – K. É. –
1058/2008)

5019 Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképzõ Iskola,
Nagykanizsa (ajánlatkérõ részére szerkezetlakatos és
épületgépészeti, valamint asztalos- és faipari gépek be-
szerzése – K. É. – 0951/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

5025 Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Árpád Vezér
Úti Általános és Szakképzõ Iskola, Ózd (1400 adagos isko-
lai konyha teljes élelmiszer-beszerzése – K. É. –
20900/2007)

5028 Erdõtelek Község Önkormányzata (közétkeztetéshez élel-
miszer beszerzése – K. É. – 0288/2008)

5037 Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ (felújítás
2007. – K. É. – 20532/2007)

5044 Fõvárosi Földhivatal (Fõvárosi Földhivatal belsõ felújí-
tása, átépítése – K. É. – 20434/2007)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

5049 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Közép-magyaror-
szági Regionális Igazgatósága (adatrögzítési feladatok
ellátása – K. É. – 1480/2008)
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5051 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (kármentesítés/2007.
– K. É. – 1414/2008)

5053 Balkány Város Önkormányzata (SZVALT 2007. évi bú-
tor- és taneszköz-beszerzése – K. É. – 20689/2007)

5057 Budapest Fõváros V. Kerület Belváros-Lipótváros Önkor-
mányzata (informatikai fejlesztés – K. É. – 1441/2008)

5060 Észak-pesti Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht.
(forgácsolómûhely és FMS eszközeinek, berendezé-
seinek szállítása és telepítése – K. É. – 1381/2008)

5063 Ferencvárosi Önkormányzat (a Ferencvárosi Önkor-
mányzat tulajdonában lévõ 32 db lakás felújítása,
összesen 1129 m2-en – K. É. – 10703/2007)

5076 Ferencvárosi Önkormányzat (az önkormányzat tulajdo-
nában lévõ 8 db lakóépület veszélyes kéményeinek
helyreállítási munkái – K. É. – 10709/2007)

5082 Fõvárosi Ítélõtábla (ajánlatkérõ polgári és közigazgatási
kollégiuma elhelyezésének további biztosítása érdeké-
ben határozatlan idõre szóló tartós irodabérleti szerzõ-
dés – K. É. – 19674/2007)

5083 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (gyógy-
szerek beszerzése – K. É. – 1286/2008)

5087 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat [címzett támogatás-
ból megvalósuló orvosi gép-mûszer beszerzés (mûtõre-
konstrukció) – K. É. – 19783/2007]

5094 Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség
(Szigethalom, Sport u. 6–10., HTO-telep környezetének
kármentesítése – K. É. – 20376/2007)

5096 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.
[MATIAS légiforgalmi irányítói rendszer továbbfej-
lesztése (BUILD 7) – K. É. – 1566/2008]

5099 Inczédy György Szakközépiskola és Szakiskola (õrzõ-
védõ szolgáltatás, vagyonvédelmi feladatok, portai
szolgálat ellátása és távfelügyeleti rendszer mûködteté-
se – K. É. – 18440/2007)

5101 Kaposi Mór Oktató Kórház (a Kaposi Mór Oktató Kór-
ház európai uniós fejlesztési forrásokból finanszírozan-
dó projektjeihez kapcsolódó közbeszerzési eljárások le-
bonyolítása és a kapcsolódó szakértõi szolgáltatások el-
látása – K. É. – 1245/2008)

5104 Károly Róbert Fõiskola (ajánlatkérõ meglévõ könyvtá-
rának korszerûsítése, átalakítása, bõvítése keretében
szükségessé vált kiegészítõ munkák elvégzése – K. É. –
18756/2007)

5106 Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata [Kiskunfélegy-
házán, az 5. sz. fõút Budapest–Szeged–Röszke I. r. fõút
114+619–119+639 km-szelvények közötti szakaszán a
jobb oldalon kerékpárút (II. szakasz) építése (selymesi
kerékpárút) – K. É. – 18769/2007]

5109 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (az Átmene-
ti Támogatás 2006/018-176.04.02 – az Állami Számve-
võszék ellenõrzések dokumentációs rendszerének ki-
alakítására irányuló szoftverfejlesztés címû közbeszer-
zési eljárás eredményérõl szóló tájékoztató – K. É. –
1276/2008)

5111 Magyar Nemzeti Bank (gépjármû-menedzsmentszolgál-
tatás – K. É. – 1337/2008)

5114 Magyar Televízió Zrt. (komplex közönségmonitorálás
– K. É. – 20537/2007)

5116 MÁV Vagyonkezelõ Zrt. (470 m2 + 30% opció hasznos
belterületû bérlemény zárt helyiségekre tagolódó iro-
daterülettel és egyéb helyiségekkel, valamint 7 db par-
kolóhely – K. É. – 19223/2007)

5118 Mol Földgázszállító Zrt. (Gyõri Hõszolgáltató Kft. föld-
gázellátásának biztosítása – K. É. – 1590/2008)

5121 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a 47. sz.
fõúton 11,5 tonnás tengelyterhelésre történõ burkolat-
erõsítés engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjá-
nak elkészítése tárgyú eljárás eredményérõl – K. É. –
0144/2008)

5125 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató az eljá-
rás eredményérõl a 72. sz fõút tengelyterhelésre történõ
burkolatmegerõsítése tervdokumentációjának az elké-
szítése tárgyában – K. É. – 0248/2008)

5127 Nemzeti Táncszínház Kht. (Nagyidai cigányok mûvészeti
produkció bemutatásának beszerzése a 2007/2008. évad
végéig – K. É. – 19835/2007)

5129 Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet
(tej, tejtermék és egyéb áru, Tata – K. É. – 0054/2008)

5132 Pannon Egyetem (a K. É. – 16472/2007 hirdetményszá-
mú nyílt eljárás eredményérõl tájékoztató – K. É. –
1176/2008)

5134 Pannon Egyetem (K. É. – 18121/2007 számú kollégiumi
szolgáltatás tárgyában tájékoztató az eljárás eredmé-
nyérõl – K. É. – 1460/2008)

5139 Semmelweis Egyetem (bérleti szerzõdés gépjármûpar-
koló bérlésére – K. É. – 0084/2008)

5141 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szeged Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hiva-
tala részére 45 db laptop gép árubeszerzése – K. É. –
1350/2008)

5143 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szolnok,
Thököly u. 7. sz. alatti telken 12 férõhelyes, fogyatéko-
sok számára felépítendõ új lakóotthon megépítése vál-
lalkozási szerzõdés keretében – K. É. – 0963/2008)

5146 Vám- és Pénzügyõrség Észak-magyarországi Regionális
Parancsnoksága (ajánlatkérõ Miskolc és illetékességi te-
rülete alá tartozó objektumok felújítási munkái
– K. É. – 18829/2007)

5150 Zala Megyei Kórház (tej, tejtermékek beszerzése
– K. É. – 0773/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

5152 Békés Megyei Rendõr-fõkapitányság (gépjármûvekhez
szükséges motorolaj, sebességváltó-olaj, fékfolyadék,
kenõzsír szállítása – K. É. – 0090/2008)

5152 Bélapátfalva Város Önkormányzata (körzeti általános is-
kola bõvítésének elsõ készletbeszerzése – K. É. –
0793/2008)

5153 BOTÉSZ Bodzatermelõk Értékesítõ Szövetkezete (ribizli-
szedõ gép – K. É. – 0538/2008)

5153 BOTÉSZ Bodzatermelõk Értékesítõ Szövetkezete (gyü-
mölcsfarázó gép – K. É. – 0539/2008)
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5154 BOTÉSZ Bodzatermelõk Értékesítõ Szövetkezete (ribizli-
szedõ kombájn – K. É. – 0537/2008)

5155 Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ (a Dél-alföldi
Regionális Munkaügyi Központ, 5600 Békéscsaba, Ár-
pád sor 2/6. számú épülete lapos tetõs részének tetõ-
tér-beépítési munkái – K. É. – 1360/2008)

5155 Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ (a Dél-alföldi
Regionális Munkaügyi Központ négy épületében átala-
kítási, karbantartási és felújítási munkák – K. É. –
1373/2008)

5156 Diákhitel Központ Zrt. (a Diákhitel Központ Zrt. által
on-line kommunikáció megtervezése és megvalósítása
– K. É. – 1578/2008)

5157 Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. (iroda, parkolóhe-
lyek és raktár bérlete – K. É. – 0098/2008)

5158 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (égetett mész szállítása
– K. É. – 0551/2008)

5158 Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona, Vámosmikola
(élelmiszer-alapanyag szállítási szerzõdések teljesítése
– K. É. – 1572/2008)

5159 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [ajánlatkérõ te-
lephelyein üzemszerûen mûködõ informatikai berende-
zések (szerverek, munkaállomások, hálózati eszközök,
nyomtatók, egyéb perifériák) napi rendszeres üzemelte-
tése – K. É. – 15025/2007]

5159 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [vállalkozási
szerzõdés a Közháló 7284 szolgáltatás-hozzáférési
pontjának (SZHP) internetszolgáltatással való ellátá-
sára – K. É. – 16442/2007]

5160 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [gépjármû-hajtó-
anyagok (motorbenzin, dízelgázolaj), valamint tüzelõ- és
fûtõolaj idõszakos mintavételezése, elemzése és az ezzel
összefüggõ adatszolgáltatás összeállítása – K. É. –
18823/2007]

5161 Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ (HEFOP 1.1
intézkedés: A munkanélküliség megelõzése és kezelése
Hajdú-Bihar megyében c. program keretében mentori
szolgáltatás beszerzése – K. É. – 0567/2008)

5161 Kistelek Város Önkormányzata (hitelfelvétel EU-s tá-
mogatásból megvalósuló beruházáshoz – K. É. –
18217/2007)

5162 Konzorcium a Velencei-tavi Regionális Szennyvízelve-
zetõ, -tisztító Rendszer Bõvítésére, Fejlesztésére (általá-
nos kommunikáció kiemelten az érintett önkormány-
zatok lakosságának tájékoztatására – K. É. –
0542/2008)

5163 Konzorcium a Velencei-tavi Regionális Szennyvízelveze-
tõ, -tisztító Rendszer Bõvítésére, Fejlesztésére (a velen-
cei-tavi regionális szennyvízelvezetõ, -tisztító rendszer
bõvítése, fejlesztése kivitelezési munkái – K. É. –
0545/2008)

5164 Konzorcium a Velencei-tavi Regionális Szennyvízelveze-
tõ, -tisztító Rendszer Bõvítésére, Fejlesztésére (a velen-
cei-tavi regionális szennyvízelvezetõ, -tisztító rendszer
bõvítésének, fejlesztésének pótmunkái – K. É. –
0550/2008)

5165 Konzorcium a Velencei-tavi Regionális Szennyvízelveze-
tõ, -tisztító Rendszer Bõvítésére, Fejlesztésére (a velen-
cei-tavi regionális szennyvízelvezetõ, -tisztító rendszer
bõvítésének, fejlesztésének II. számú pótmunkái
– K. É. – 0552/2008)

5166 Konzorcium a Velencei-tavi Regionális Szennyvízelvezetõ,
-tisztító Rendszer Bõvítésére, Fejlesztésére (a velencei-tavi
regionális szennyvízelvezetõ,- tisztító rendszer fejleszté-
se projekthez mérnöki és mûszaki felügyeleti munkák el-
látása – K. É. – 0555/2008)

5166 Konzorcium a Velencei-tavi Regionális Szennyvízelve-
zetõ, -tisztító Rendszer Bõvítésére, Fejlesztésére (a ve-
lencei-tavi regionális szennyvízelvezetõ, -tisztító rend-
szer bõvítése, fejlesztése tárgyú beruházáshoz kapcso-
lódó könyvvizsgálói feladatok ellátása és a beruházás
elszámolásaihoz hiteles könyvvizsgálói jelentés
– K. É. – 0540/2008)

5167 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (SA-81/B,
nyírbátori határõr igazgatóság, épületek átalakítása és
felújítása – K. É. – 19069/2007)

5168 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (beregsurá-
nyi határrendészeti kirendeltség felújítása, átalakítása,
bõvítése – K. É. – 20922/2007)

5169 Központi Statisztikai Hivatal (a KSH 1024 Budapest, Bu-
day László utca 1–3. szám alatti épületében 200 adagos
fõzõkonyha és önkiszolgáló étterem konyhatechnológi-
ai gépeinek és berendezéseinek beszerzése – K. É. –
20809/2007)

5169 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (KSzF) (a közpon-
tosított köbeszerzés hatálya alá tartozó intézmények re-
pülõjegy és kapcsolódó szolgáltatások beszerzésének
biztosítása – K. É. – 20486/2007)

5170 Magyar Közút Állami Közútkezelõ, Fejlesztõ, Mûszaki és
Információs Kht. (a meglévõ Siemens rendszerû pécsi
forgalomirányító központ korszerûsítéséhez, bõvítésé-
hez szükséges berendezések, felszerelések, anyagok be-
szerzése, beszerelése és egyéb kapcsolódó szol-
gáltatások teljesítése – K. É. – 0087/2008)

5171 Magyar Nemzeti Bank (központi épületek tûzvédelme II.
– K. É. – 0446/2008)

5172 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (305 db RC1-es konténer – K. É. – 0140/2008)

5173 Magyar Turizmus Zrt. (REWE Touristik cégcsoport
2007. október 25–27-én megrendezésre kerülõ Magya-
ros vacsora a nagyvásárcsarnokban elnevezésû prog-
ram megszervezése és lebonyolítása – K. É. –
19038/2007)

5173 Marcali Város Önkormányzata (lakossági, települési szi-
lárd hulladék összegyûjtése és rendszeres elszállítása
– K. É. – 0580/2008)

5174 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (különleges tengelyágyolaj beszerzése – K. É. –
0585/2008)

5175 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (barna-, feketeszén és brikett szállítása – K. É. –
0584/2008)

5176 MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszer-
irányító Zrt. [NIP perces, órás, üzemzavari rendelkezés-
re állás alapértéke (2007-0025) – 111300004 ODD
– K. É. – 0652/2008]
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5176 MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszer-
irányító Zrt. [NIP lekötött ajánlatok letöltése piaci part-
ner által (2007-0025) – 111300002 ODD – K. É. –
0649/2008]

5177 Mezõkövesd Város Önkormányzata (agrárinnovációs köz-
pont és piaccsarnok építése Mezõkövesden – K. É. –
0586/2008)

5178 Mezõtúr Város Önkormányzata [városi kórház-rendelõin-
tézet rekonstrukciójának befejezõ munkái (patológia,
központi öltözõ, sterilizáló, tüdõgondozó) – K. É. –
0588/2008]

5178 Miniszterelnöki Hivatal (a 2007. évi augusztus 20-i álla-
mi ünnep központi rendezvényeinek megszervezése és
lebonyolítása – K. É. – 15601/2007)

5179 Oktatási Hivatal (438,93 m2 alapterületû ingatlan bérle-
te Szeged területén – K. É. – 0597/2008)

5179 Oroszlány Város Önkormányzata (tájékoztató a szerzõ-
dés részteljesítésérõl – K. É. – 1225/2008)

5180 Országgyûlés Hivatala (nyomdai szolgáltatások teljesí-
tése az Országgyûlés Hivatala részére – K. É. –
20783/2007)

5184 Országgyûlés Hivatala (informatikai rendszer az egyedi
példányban õrzött 1957–1989 között keletkezett, vé-
kony, átütõpapírra, mechanikus írógéppel írt, A/3 és
A/4 méretû könyv formátumú, bekötött országgyûlési
bizottsági jegyzõkönyvek elektronikus digitalizálásá-
hoz, archiválásához – K. É. – 20719/2007)

5185 Országgyûlés Hivatala (tv-stúdió és a közvetítésre elõké-
szített helyszínek berendezéseinek karbantartása és ja-
vítása – K. É. – 20718/2007)

5185 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (tájékoztató a tüne-
tes HIV-fertõzött és AIDS-betegek kezelésére szolgáló
készítmények beszerzési szerzõdésének teljesítésérõl
– K. É. – 1502/2008)

5187 Országos Mentõszolgálat (a csepeli mentõállomás kiala-
kítása – K. É. – 19246/2007)

5187 Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság (nyomtató-
rendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások
– K. É. – 0774/2008)

5188 Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság (nyomtató-
rendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások
– K. É. – 0777/2008)

5188 Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság (nyomtató-
rendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások
– K. É. – 0775/2008)

5189 Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság (nyomtató-
rendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások
– K. É. – 0776/2008)

5189 Pécsi Tudományegyetem Gazdasági és Mûszaki Fõigazga-
tósága (Pécsi Tudományegyetem pécsi telephelyein dol-
gozók részére foglalkozás-egészségügyi alapellátás és
üzemorvosi rendelés – K. É. – 0377/2008)

5190 PK. Zrt. Pécsi Közlekedési Zrt. (95 db Ikarus autóbusz
javítása, karbantartása, szervizmunkáinak végzése
2006. január 1-jétõl 2009. június 30-ig – K. É. –
0660/2008)

5191 Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (speciális
gépjármû beszerzése – K. É. – 0662/2008)

5191 Szabolcs Volán Zrt. (tájékoztató üzemanyag-szállítási
szerzõdés teljesítésérõl – K. É. – 1446/2008)

5192 Tiszaföldvár Város Önkormányzata (hitel szennyvíz-el-
vezetési és szennyvíztisztítási beruházások megvalósí-
tásához – K. É. – 0671/2008)

5193 Vám- és Pénzügyõrség Észak-magyarországi Regionális
Parancsnoksága (Eger, Grónay u. 3. sz. alatti épület fûté-
si rendszer felújítása gázkazán- és 67 db radiátorcseré-
vel – K. É. – 0677/2008)

5193 VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.
(az IMIR-rendszer karbantartása és fejlesztése
– K. É. – 0363/2008)

5194 Veresegyház Város Önkormányzata (6 darab utca burko-
latfelújítása és 1 darab utcán járdaépítés – K. É. –
0089/2008)

5195 Veresegyház Város Önkormányzata (Veresegyház, böl-
csõde építése, 60 férõhely, 100 adagos fõzõkonyha,
1198 m2 alapterülettel, hagyományos építési technoló-
giával – K. É. – 0088/2008)

5195 Volánbusz Közlekedési Zrt. (autóbusz-akkumulátorok
beszállítása és konszignációs raktározása – K. É. –
0678/2008)

5196 Zala Megyei Munkaügyi Központ (szobafestõ-mázoló és
tapétázó, szárazépítõ képzés – K. É. – 0684/2008)

5196 Zala Megyei Munkaügyi Központ [szociális gondozó és
ápoló képzés (Nagykanizsa) – K. É. – 0683/2008]

5197 Zala Megyei Önkormányzat [1 db 4 szintes, összesen
3756 m2-es, új neurológiai és gyemekgyógyászati (kór-
házi) épület létesítése – K. É. – 20770/2007]

5198 Zirc Város Önkormányzata (a zirci új buszpályaudvar
építése – K. É. – 0688/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

5199 Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán Kórháza
(vegyes élelmiszer-ipari termékek – I. tétel – K. É. –
19718/2007)

5199 Budapesti Elektromos Mûvek Nyrt. (az ELMÛ Rt. és
ÉMÁSZ Rt. részére villamosenergia-hálózati faoszlo-
pok beszerzése – K. É. – 1614/2008)

5200 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (ivóvízmi-
nõség-javító program – K. É. – 1573/2008)

5201 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (kisáruszállító te-
hergépkocsik szállítása – K. É. – 20172/2007)

5201 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (kisáruszállító te-
hergépkocsik szállítása – K. É. – 20174/2007)

5202 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (szerzõdésmódosítás
– K. É. – 0490/2008)

5203 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (szerzõdésmódosítás
– K. É. – 0489/2008)
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5204 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet (pékáruk – K. É. – 0396/2008)

5204 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási In-
tézet (gyorsfagyasztott termékek – K. É. – 0398/2008)

Helyesbítés

5206 Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata he-
lyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2007. decem-
ber 10-i 140. számában K. É. – 18237/2007 számon meg-
jelent egyszerû eljárás ajánlattételi felhívásának he-
lyesbítése – K. É. – 1617/2008)

5206 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata helyesbíté-
se (10 db iparosított technológiával épült lakóépület
energiatakarékos felújítása – K. É. – 1522/2008)

5206 Dél-balatoni Szennyvízelvezetés és -tisztítás Megvalósítá-
sát Célzó Önkormányzati Társulás (a Közbeszerzési Érte-
sítõ 7. számában, 2008. január 16-án K. É. – 20401/2007
számon megjelent ajánlati felhívás helyesbítése
– K. É. – 1655/2008)

5206 Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelõintézet, Balassagyar-
mat helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 1. számában,
2008. január 3-án K. É. – 19917/2007 számon megjelent
ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. – 1492/2008)

5207 HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Kht. helyesbítése
(a Közbeszerzési Értesítõben K. É. – 19840/2007 számon
megjelent ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. –
1499/2008)

5207 Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szak-
iskola, Balassagyarmat helyesbítése (a Közbeszerzési
Értesítõ 2008. január 18-i 8. számában K. É. –
0265/2008 számon megjelent ajánlati felhívás helyes-
bítése – K. É. – 1606/2008)

5207 Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem helyesbítése (a Köz-
beszerzési Értesítõben K. É. – 19039/2007 számon
megjelent ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. –
1306/2008)

5207 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa
András Oktató Kórháza helyesbítése (helyesbítés
– K. É. – 1551/2008)

5207 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata helyesbítése
(a Közbeszerzési Értesítõ 2008. január 7-i 3. számában
K. É. – 20836/2007 számon megjelent egyszerû eljárás
ajánlattételi felhívásának helyesbítése – K. É. –
1609/2008)

Módosítás

5207 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kór-
ház-Rendelõintézet módosítása [sebészeti varrógépek és
tárak beszerzése (SG-325) – K. É. – 1536/2008]

5209 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség módosítása (az ERFA/
IPA/ENPI alapokból támogatott határ menti együtt-
mûködési programokhoz kapcsolódó pályázati kiírá-
sok és értékelési szempontrendszerek egyes részeinek
meghatározása – K. É. – 1376/2008)

Visszavonás

5212 Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház visszavonása
(a Közbeszerzési Értesítõ 2008. január 9-i 4. számában
K. É. – 20841/2007 számon megjelent egyszerûsített eljá-
rás ajánlati felhívásának visszavonása – K. É. –
1607/2008)

A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG

HATÁROZATAI

5214 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(az ASSISTA Kft. jogorvoslati kérelme Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Kórháza közbeszerzési eljárása el-
len – K. É. – 0990/2008)

5222 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Szõke és Társai Kft. jogorvoslati kérelme Hajdúszo-
boszló Város Önkormányzata közbeszerzési eljárása
ellen – K. É. – 1169/2008)

5227 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Taffy Szolgáltató Kft. jogorvoslati kérelme a Debre-
ceni Egyetem Agrártudományi Centruma közbeszer-
zési eljárása ellen – K. É. – 1168/2008)

5230 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Döntõbizottság elnöke által hivatalból kezdeménye-
zett jogorvoslati eljárás a MÁV Zrt. közbeszerzési eljá-
rása ellen – K. É. – 1167/2008)

5232 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. kérelmére indult
jogorvoslati eljárás Tolna Város Önkormányzata köz-
beszerzési eljárása ellen – K. É. – 0982/2008)

5239 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Nebuló Plusz Vendéglátó-ipari Kft. jogorvoslati ké-
relme Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
közbeszerzési eljárása ellen – K. É. – 0842/2008)

5248 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság elnöke által hivatalból kezdeményezett jogorvoslati
eljárás a Zuglói Egészségügyi Szolgálat közbeszerzési
eljárása ellen – K. É. – 0984/2008)
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A Cégközlöny 4. számában (2008. január 24.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000373/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „Virág és Társai” Gáz-, Víz-
és Központifûtésszerelõ Betéti Társaság (3304 Eger, Só-
lyom u. 36; cégjegyzékszáma: 10 06 021198; adószáma:
23242436-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„Virág és Monoki” Viz-, Gáz- és Központifûtésszerelõ,

Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000601/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FORLAND GARDEN Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6222 Csengõd,
Bucka tanya 85.; cégjegyzékszáma: 03 09 114114; adó-
száma: 13529198-2-03) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Smith’s Account Számviteli Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Smith’s Bau Ingatlanforgalmazó és Építõipari Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1011 Budapest, Hunyadi u 15. fszt. 2.
1136 Budapest, Tátra u 21. fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ

Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Mikes u. 9–11., cégjegy-
zékszáma: 17 09 001262.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000682/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) EURO-MERCATO Keres-

kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6000 Kecskemét, Géza fejedelem krt 10.; cégjegyzék-
száma: 03 09 109522; adószáma: 12769418-2-03) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Futár utca 17/B.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000519/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) OKA-GE Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6500 Baja,
Batthyány u. 18.; cégjegyzékszáma: 03 09 105452; adó-
száma: 11427959-2-03) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénz-
ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000554/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 7. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MÉSZOM-WINE Borászati és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (6120
Kiskunmajsa, Csontos Károly utca 97.; cégjegyzékszáma:
03 09 109081; adószáma: 12474181-2-03) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Petõfi Sándor u 6. 7. em. 48.
7800 Siklós, Ipartelep út 2.
6120 Kiskunmajsa, Szondy u 2.
6120 Kiskunmajsa, Széchenyi utca 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ

Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Mikes u. 9–11., cégjegy-
zékszáma: 17 09 001262.
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A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000612/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MÛ-KÕBAU Építõipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (6500 Baja,
Ybl M. stny 2. fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 03 06 111989;
adószáma: 21490853-2-03) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
KÕBAU Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6500 Baja, Völgy utca 6. 1. em. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénz-

ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000685/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SALE-COM Nyomdaipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6100 Kiskunfélegyháza, Kalmár József utca 2.; cégjegy-
zékszáma: 03 09 113654; adószáma: 11791074-2-03) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6120 Kiskunmajsa, Könyök u 3.
6100 Kiskunfélegyháza, Kalmár J. u 2.
1035 Budapest, Attila u 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Hol-

ding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft.,
6722 Szeged, Béke u. 2/C, cégjegyzékszáma: 06 09
002839.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000591/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) M-ÉRTÉK Pénzügyi Ta-
nácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000 Kecske-
mét, Petõfi S. u 1/A. 6. em.; cégjegyzékszáma: 03 09
112830; adószáma: 10442887-2-03) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HIB Befektetési Tanácsadó Kft.
HIB Pénzügyi Tanácsadó Kft.
Elõzõ székhelye(i):
1088 Budapest, Puskin u. 4.
1137 Budapest, Pozsonyi út 22.
1037 Budapest, Bécsi út 85. (Amphiteátrum Irodaház)
1113 Budapest, Kökörcsin u. 4.
1118 Budapest, Elõpatak u. 60.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedel-

mi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zrt., 1134 Budapest,
Csata u. 11. mfszt. 7., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-07-000589/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) LALATECH Építõipari Szolgál-
tató Betéti Társaság (6750 Algyõ, Téglás u 58.; cégjegy-
zékszáma: 06 06 014885; adószáma: 22159597-2-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6750 Algyõ, Sport u 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A. I. em. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084. (A he-
lyi kirendeltség címe: 6720 Szeged, Deák F. u. 2. mfszt. 7.)

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000379/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) M+M Trans Fuvarozó és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3014 Hort,
Kossuth utca 161.; cégjegyzékszáma: 10 09 026611; adó-
száma: 13556305-2-10) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3013 Ecséd, Dózsa Gy. utca 23.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi

Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.
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A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-07-000302/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „Verpeléti Fiatalok Speciális
Sportegyesülete” (3351 Verpelét, Zrínyi Miklós út 24.)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-07-000380/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ÚJ-DUNAHÁZ Gyártó és
Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (9300
Csorna, József A. u. 62.; cégjegyzékszáma: 08 09 013326;
adószáma: 13559913-2-08) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Jogelõd(ök):
ÚJ-DUNAHÁZ Gyártó és Forgalmazó Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: INVEST ALMA-

NACH Pénzügyi Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16. II/17., cégjegyzék-
száma: 01 09 561904.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-07-000282/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Total Divatszinház Szol-
gáltató Betéti Társaság (9400 Sopron, Szent György
u. 3.; cégjegyzékszáma: 08 06 011047; adószáma:
21501836-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Könyvvizs-
gáló és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A Vas Megyei Bíróság
3.Fpk.18-05-000062/44. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MÁRTON Hírközlési és
Közmûépítõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (9522
Kemenesmagasi, 0435/6. hrsz.-ú „Major”; cégjegyzékszá-
ma: 18 09 101538; adószáma: 11305581-2-18) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MÁRTON Hírközlési és Közmûépítõ Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9500 Celldömölk, Koptik Odó u. 27.
9522 Kemenesmagasi, 0435/6. hrsz.-ú „Major”
Nem bejegyzett székhelye(i):
4634 Aranyosapáti, Honvéd u. 36.
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
3.Fpk.18-07-000088/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GÉNIUSZ REX Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (9821 Gyõrvár, Balogh Ádám u. 84.; cégjegyzék-
száma: 18 09 106567; adószáma: 12507944-2-18) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8360 Keszthely, Zeppelin tér 1. A. ép. 1. em. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HELP Kereskedel-

mi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 9700 Szombathely,
Kiskar u. 1., cégjegyzékszáma: 18 09 000505.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000354/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MIK-FÕNIX Ipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(5310 Kisújszállás, Széchenyi út 85.; cégjegyzékszáma:
16 09 009270; adószáma: 13925972-2-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

594 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/5. szám



A bíróság által kijelölt felszámoló: REAL-HOLDING
Felszámoló, Vagyonkezelõ, Ipari és Szolgáltató Kft., 1132
Budapest, Victor Hugo u. 11–15., cégjegyzékszáma: 01 09
738760.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000351/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 4. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) VR-Bodrog Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9027 Gyõr,
Tompa utca 1.; cégjegyzékszáma: 08 09 011955; adó-
száma: 13223579-2-08) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Könyvvizs-
gáló és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A., cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000323/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 22. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „Szent Antal” Temetkezési Szol-
gáltató Betéti Társaság (9300 Csorna, Jázmin u. 13; cég-
jegyzékszáma: 08 06 003065; adószáma: 22453633-2-08)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ
Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Mikes u. 9–11., cégjegy-
zékszáma: 17 09 001262.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000324/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) RAF-KAZ BAU Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (5000 Szolnok, Malom u. 10. 8. em. 33.; cégjegy-
zékszáma: 16 09 008387; adószáma: 13534219-2-16) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-
moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félemelet 13., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-07-004500/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ONE CD Kereskedelmi Be-
téti Társaság „végelszámolás alatt”(1091 Budapest,
Üllõi út 61. fszt 8/A; cégjegyzékszáma: 01 06 514057;
adószáma: 28864457-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ONE CD Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1157 Budapest, Erdõkerülõ u. 12. VII/29.
1155 Budapest, Mézeskalács tér 1. 10. em. 9.
1076 Budapest (Arzenál Üzletház), Thököly út 2. as 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-

gi Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59., Lev.
cím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-07-005207/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HENE Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1041
Budapest, Venetianer út 16. fszt. 1.; cégjegyzékszáma:
01 06 722997; adószáma: 20301877-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HENE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-

gi Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59., Lev.
cím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-07-005749/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) EEH. Népsziget Ingatlanfor-
galmazó, Fejlesztõ és Hasznosító Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság (1056 Budapest, Molnár u. 35.; cég-
jegyzékszáma: 01 10 045450; adószáma: 13743644-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-
ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6., 1461 Budapest, Pf. 295.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-07-000156/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 3. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) WORKHAND Logisztikai, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 2. B lház. 1. em. 1.; cég-
jegyzékszáma: 04 09 006252; adószáma: 13237455-2-04)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Ka-
zal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000613/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „PIROS ARANY” Mezõgaz-
dasági Szövetkezet (6351 Bátya, Kossuth L. u. 18; cég-
jegyzékszáma: 03 02 000102; adószáma: 10051777-2-03)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„PIROS PAPRIKA” Mezõgazdasági Termelõszövet-

kezet
Jogelõd(ök):
„PIROS ARANY” Mezõgazdasági Termelõszövetkezet

6351 Bátya
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-

moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félemelet 13., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
5.Fpk.09-07-000605/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) XXL-PAPÍR Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (4032 Debrecen, Füredi
u. 67/B 9/37.; cégjegyzékszáma: 09 09 007528; adószáma:

12533143-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-
vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000687/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NETTARE Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000 Kecs-
kemét, Vacsi köz 71/B; cégjegyzékszáma: 03 09 113193;
adószáma: 13270461-2-03) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2096 Üröm, Kert utca 33.
1043 Budapest, István utca 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROS-

HOLDING Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7. B ép. II. em. 21., cég-
jegyzékszáma: 01 09 870092.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000692/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ELE-FÁNK Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (6000 Kecskemét, Március
15. utca 15.; cégjegyzékszáma: 03 06 108475; adószáma:
20195122-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PANNON VA-
GYONKEZELÕ FELSZÁMOLÓ Tanácsadói Kft., 1025
Budapest, Szépvölgyi út 52., cégjegyzékszáma: 01 09
063050.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000663/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 19. napján jogerõre
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emelkedett végzésével a(z) HINTAUR Oktatási Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (6500 Baja, Vá-
sárhelyi Pál utca 2.; cégjegyzékszáma: 03 06 109280; adó-
száma: 20534383-2-03) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000379/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DOMOTECHNIKA Szolgál-
tató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6334 Géderlak, Terheli u. 22.; cégjegyzékszáma:
03 09 112875; adószáma: 13575924-2-03) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 74.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Csongrád Megyei Bíróság
9.Fpk.06-06-000377/26. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ESTEFAN EUROTRUCK
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (6722 Szeged, Arany János u. 7.; cégjegyzékszáma:
06 09 007463; adószáma: 12678952-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6722 Szeged, Arany J. u. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Cél Gazdasági Kft.,

1095 Budapest, Soroksári út 138., cégjegyzékszáma:
01 09 705817. (A helyi kirendeltség címe: 6771 Szeged,
Makai út 21.)

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
5.Fpk.09-07-000755/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MONTIMETAL Fémmeg-
munkáló Korlátolt Felelõsségû Társaság (4130 Derecs-
ke, Tavasz utca 7.; cégjegyzékszáma: 09 09 008903; adó-
száma: 12853142-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4130 Derecske, Báthori utca 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. l.
I. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000785/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „SZARVAS-SEGASOFT” Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felõsségû Társaság
(4031 Debrecen, Szoboszlói u 50.; cégjegyzékszáma:
09 09 013749; adószáma: 11059510-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
5540 Szarvas, Szabadság u. 32.
1067 Budapest, Podmaniczky u. 41. fszt. ép. 2.
6000 Kecskemét, Dunaföldvár u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-

gyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Csongrád Megyei Bíróság
9.Fpk.06-07-000073/19. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) „Virágos” Teherfuvarozó és Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (6600 Szentes,
Aulich L. u. 12; cégjegyzékszáma: 06 09 005296; adó-
száma: 11592363-2-06) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Jogelõd(ök):
„Virágos” Teherfuvarozó és Kereskedelmi Egyéni Cég
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CON-

SULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonér-
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tékelõ Rt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 042573.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000780/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „KURUCZ-TEAM” Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4274 Hosszúpályi, Kertész utca 11.; cégjegyzékszáma:
09 09 012495; adószáma: 10363614-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„LUKOVICS” Felsõruházati Készítõ és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság
„LUKOVICS” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
„KURUCZ” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségü Társaság
„KURUCZ” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1039 Budapest, Mária u. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING

Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Zrt., 1024 Budapest,
Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044406.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-003012/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „Redford” Ipari és Kereske-
delmi Kft. (2040 Budaörs, Gyár u. 2.; cégjegyzékszáma:
13 09 113553; adószáma: 11592435-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Invest-
ment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Buda-
pest, Seregély u. l7., 1301 Bp. Pf. 18.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000697/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 18. napján jogerõre

emelkedett végzésével a(z) KOLNES Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4200 Hajdúszoboszló,
Dobó I. utca 23.; cégjegyzékszáma: 09 06 013693; adószá-
ma: 22140685-2-09) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4200 Hajdúszoboszló, Túry utca 45.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-07-000141/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 8. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BÉJÉ-BÉZSÉ BAU ÉPÍTÕIPA-
RI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI
TÁRSASÁG (3378 Mezõszemere, Széchenyi István
u. 14.; cégjegyzékszáma: 10 06 025782; adószáma:
21927027-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3355 Kápolna, Szent István u. 48.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000807/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DONI Ipari Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4032 Deb-
recen, Úrrétje u. 19.; cégjegyzékszáma: 09 09 006908;
adószáma: 11909563-2-09) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
DONI Parketta Gyártó-, Kereskedõ és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4028 Debrecen, Vasvári Pál utca 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-

gyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.
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A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000917/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) STAR TOWER Ingatlanfor-
galmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (4030 Debre-
cen, Kisdobos u. 18.; cégjegyzékszáma: 09 09 013783;
adószáma: 13024174-2-09) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1139 Budapest, Csata u. 27. fszt.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonke-

zelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000840/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SZÁMOTADÓ Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4030 Debrecen, Lencz utca 23.; cégjegyzékszáma:
09 09 006374; adószáma: 11768579-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GOYO-AUTÓ Orosz–Magyar Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4030 Debrecen, Híd u. 4–6.
4031 Debrecen, Nyitra utca 3. B ép. 2. em. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TANÁCS-ADÓ

Pénzügyi Gazdasági Zrt., 4030 Debrecen, Fokos u. 14.,
cégjegyzékszáma: 09 10 000162.

A Csongrád Megyei Bíróság
9.Fpk.06-07-000207/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HALLO GSM Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6724 Sze-
ged, Makkoserdõ sor 9. 1. em. 3.; cégjegyzékszáma:
06 09 008286; adószáma: 12946181-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MAZSO 2003 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság

Elõzõ székhelye(i):
6792 Zsombó, Deák F. u. 82.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG FELÜGYE-

LET Felszámoló, Végelszámoló, Vagyonr. és Csõdkezelõ
Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59. V. em. 2., cégjegyzék-
száma: 01 09 566915. (A helyi kirendeltség címe: 6720
Szeged, Kölcsey u.13.)

A Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-07-000131/8. 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) Food-Monitor Élelmiszeripari
és Mezõgazdasági Mnõségvizsgáló Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7361
Kaposszekcsõ, Liget ltp. 10.; cégjegyzékszáma:
17 09 005281; adószáma: 13457622-2-17) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
Food-Control Élelmiszeripari és Mezõgazdasági Minõ-

ségvizsgáló Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság

A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT
Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Rt., 1034 Budapest,
Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09 066529.

A Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-07-000221/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ALI-COM 2003. Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7090 Tamási, Fõ
u. 35.; cégjegyzékszáma: 17 06 005762; adószáma:
21780123-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
ALI-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i): 7090 Tamási, József A. ltp 17/A.

I/8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

2008/5. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 599



A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000582/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VASBÁR Ipari, Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (4002 Debrecen, Bel-
legelõ kert 3.; cégjegyzékszáma: 09 06 013179; adószáma:
20664662-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
3600 Ózd, Mekcsey út 173.
4241 Bocskaikert, Borostyán u. 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
2.Fpk.09-07-000880/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Média-Info 21 Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4029 Debrecen, Könyök
utca 7.; cégjegyzékszáma: 09 06 012758; adószáma:
21840863-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Média-Info 21 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
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
2.Fpk.09-07-000613/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Sortiment-Autó Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (4002 Debrecen, Bal-
mazújvárosi út 10.; cégjegyzékszáma: 09 06 010054; adó-
száma: 20890009-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. l.
I. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-07-000171/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Alföld Süti Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5650 Me-
zõberény, Luther u. 3.; cégjegyzékszáma: 04 09 007110;
adószáma: 13751342-2-04) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Ka-
zal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000811/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) STRÁZSA-SECURITY Vagyon-
védelmi, Magánnyomozó és Szolgáltató Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (4095 Folyás, Bartók Béla út 3.; cégjegy-
zékszáma: 09 09 009670; adószáma: 13039202-2-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
STRÁZSA-SECURITY Vagyonvédelmi, Magánnyo-

mozó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4080 Hajdúnánás, Nyíregyházi út 18/A.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyon-

kezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A., cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000809/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Corpus 59 Építõ-Szerelõ és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4034
Debrecen, Sajó utca 32.; cégjegyzékszáma: 09 09 008978;
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adószáma: 12872620-2-09) adós felszámolását fõeljárás-
ként 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
3.Fpk.09-07-000763/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 8. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MOGANO-KER Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4033
Debrecen, Sólyom utca 159.; cégjegyzékszáma:
09 09 011571; adószáma: 13490865-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CSABA 2005 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4028 Debrecen, Dugovics Titusz utca 6.
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
3.Fpk.09-07-000740/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NIL-VILL Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4029 Debrecen, Fényes-
udvar 16. 9. em. 30.; cégjegyzékszáma: 09 06 003549;
adószáma: 22852393-1-09) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„NILUS GYÖNGYE – 94” Kereskedelmi és Szolgál-

tató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4032 Debrecen, Vezér u. 14. I/1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING

Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRT., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044406.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-07-000183/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TAKÁCS-ÁCS Építõipari,
Faipari és Ruházati Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7130 Tolna, Bocskai utca 15.; cégjegyzékszáma:
17 09 005050; adószáma: 13284093-2-17) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénz-
ügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-07-000594/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SEMPIN Építõipari és Szol-
gáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (7693
Pécs, Hirdi u. 16.; cégjegyzékszáma: 02 06 069773; adó-
száma: 20951685-2-02) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SEMPIN Építõipari és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Hol-

ding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft.,
6722 Szeged, Béke u. 2/C, cégjegyzékszáma: 06 09
002839.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-07-000526/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Nagy-Burkoló Szolgáltató
Betéti Társaság (7636 Pécs, Illyés Gyula utca 52.; cég-
jegyzékszáma: 02 06 065595; adószáma: 20101361-2-02)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
RADNYIK Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
KREMNEV Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
7635 Pécs, Szurdok dülõ 3/C
7636 Pécs, Illyés Gyula utca 72.

2008/5. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 601



A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-07-000199/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 23. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FULL CENTER 2005. EM. Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7148 Alsónyék,
Fábián Pál u. 4.; cégjegyzékszáma: 17 09 005765; adó-
száma: 11028873-2-17) adós fizetésképtelenségét megálla-
pította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TERM-ÉRT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Bács FOOD Center Kereskedelmi Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
FEMATE Fémmegmunkáló Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
FULL CENTER Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6524 Dávod, Petõfi u. 16.
6500 Baja, Rákóczi u. 1–3.
1183 Budapest, Csévézõ u. 49.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-

ságmenedzser és Felszámoló Részvénytársaság, 1145
Budapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10
043681.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-07-000505/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „KATERPILLÁR” Mély-
építõ, Termelõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság (7900 Szigetvár, Radován tér 9. I. em. 3.; cég-
jegyzékszáma: 02 09 065748; adószáma: 11561640-2-02)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7900 Szigetvár, Kültelek
337914 Rózsafa, Gépmûhely hrsz. 079.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Hol-

ding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft.,

6722 Szeged, Boldogasszony sgt. 63., cégjegyzékszáma:
06 09 002839.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-07-000487/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 7. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) GAZOLINE KERESKEDELMI
ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ
TÁRSASÁG (7635 Pécs, Kisdeindol hegyhát dûlõ 3.; cég-
jegyzékszáma: 02 09 066513; adószáma: 11863942-2-02)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7633 Pécs, Esztergár L. u. 1/A 4. em. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-07-000284/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) AFRICLASSIC Kereske-
delmi – Vendéglátó és Szolgáltató Betéti Társaság
(7715 Sárhát, Szabadságpuszta 14.; cégjegyzékszáma:
02 06 073204; adószáma: 20531971-1-02) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1075 Budapest, Síp u. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Cél Gazdasági Kft.,

1095 Budapest, Soroksári út 138., cégjegyzékszáma:
01 09 705817.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020365/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TILATÁN Építõipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszá-
molás alatt” (8868 Letenye, Építõk útja 49.; cégjegyzék-
száma: 20 06 038944; adószáma: 21934700-2-20) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
TILATÁN Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Be-

téti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Baross Gábor utca 18. I. em. 32.
7633 Pécs, Bánki Donát út 23. 2. em. 20.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000323/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) WALDÉP Építési, Szolgál-
tató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(5435 Martfû, Tóth Árpád u. 13.; cégjegyzékszáma:
16 09 008899; adószáma: 13751823-2-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MHZ Pénzügyi Ta-
nácsadó Szolgáltató Kft., 5000 Szolnok, Szabadság tér 2.
A ép. I. em. 10., cégjegyzékszáma: 16 09 001795.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000419/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) „TÓTA ÉS TÁRSAI” Tejbegyûjtõ
Szövetkezet „végelszámolás alatt” (5062 Kõtelek, Kos-
suth u. 8; cégjegyzékszáma: 16 02 001704; adószáma:
11263476-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
„TÓTA ÉS TÁRSAI” Tejbegyûjtõ Szövetkezet
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-

moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félemelet 13., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-07-000062/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FEKETE BAJNOK Õrzõ-

védõ Betéti Társaság végelszámolás alatt (1201 Buda-
pest, Baross u. 61.; cégjegyzékszáma: 01 06 733178; adó-
száma: 20693187-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FEKETE BAJNOK Számítástechnikai Tanácsadó Be-

téti Társaság
FEKETE BAJNOK Õrzõ-védõ Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1203 Budapest, Topánka u. 4.
1211 Budapest, Táncsics M. u. 85. fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Invest-

ment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Buda-
pest, Seregély u. l7., 1301 Bp., Pf. 18.

A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-06-007075/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 2. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) VICINIA Mûvészeti és Kulturális
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1119 Buda-
pest, Fehérvári út 83.; cégjegyzékszáma: 01 09 727999;
adószáma: 11293978-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7054 Tengelic Felsõtengelic, Benyovszky kastély
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-

lános Vállalkozási ZRt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., 1364 Bp., Pf. 428.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000352/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) LOCAL-SECURITY Biztonság-
technikai Korlátolt Felelõsségû Társaság (5130 Jász-
apáti, Velemi E. u. 56; cégjegyzékszáma: 16 09 003427;
adószáma: 11273138-2-16) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
1. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000368/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GRUND-ÉPKER Építõ, Ke-
reskedõ Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (5051
Zagyvarékas, Aradi u. 16/2.; cégjegyzékszáma:
16 06 008617; adószáma: 21561603-2-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GRUND-ÉPKER Építõ, Kereskedõ Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000333/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) YESTY Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (8200 Veszprém, Állvány
utca 3.; cégjegyzékszáma: 19 06 506845; adószáma:
21447006-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41., cég-
jegyzékszáma: 01 09 681843.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000294/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KA-TA Kereskedelmi Korlátolt Fe-
lelõsségû Társaság (5000 Szolnok, Labda u. 16.; cégjegy-
zékszáma: 16 09 007720; adószáma: 12321124-2-16) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KA-TA Pilisi Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
KA-TA Biztositási, Ügynöki és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségü Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2085 Pilisvörösvár, Fõ út 130
Nem bejegyzett székhelye(i):
5000 Szolnok, Labda utca 16.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020299/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Stárics és Társa Bútorgyártó
és Kereskedelmi Betéti Társaság (8900 Zalaegerszeg,
Szent István utca 12.; cégjegyzékszáma: 20 06 035563;
adószáma: 20323808-2-20) 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
1.Fpk.20-07-020284/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MÉLYFÖLD Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (8978 Külsõsárd, Kossuth
út 46.; cégjegyzékszáma: 20 06 038334; adószáma:
21998973-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020229/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való
közzétételét, hogy a(z) 2007. december 20. napján jog-
erõre emelkedett végzésével a(z) CURRENS Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (8360 Keszthely, Sopron út 47.; cégjegyzékszáma:
20 09 067688; adószáma: 12153930-2-20) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Kanizsai és Társa Ingatlanforgalmi Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
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Elõzõ székhelye(i):
1195 Budapest, Üllõi út 309.
1211 Budapest, Tanácsház u. 7.
1194 Budapest, Méta utca 13.
1185 Budapest, Fráter Loránd u. 24.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020230/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) CSILLAGHATÁR 789 Ke-
reskedelmi, Szolgáltató és Építõipari Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (cégjegyzékszáma: 20 09 067726) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és
Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó, Széche-
nyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000583/6. 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) RENOVÁL 97 Épületkarbantar-
tó Betéti Társaság (2458 Kulcs, Deák F. u. 38.; cégjegy-
zékszáma: 07 06 006940; adószáma: 22081087-2-07) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ÉP-KAR Épületkarbantartó Betéti Társaság
ÉP-KAR 97 Épületfenntartó Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2400 Dunaújváros, Ságvári E. u. 1. I/1.
2400 Dunaújváros, Rómari krt. 8. IV/1.
2400 Dunaújváros, Erdõsor 41. 4. em. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi

Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
13.Fpk.03-07-000690/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 23. napján jogerõre

emelkedett végzésével a(z) ÁDÁM ÉS TÁRSA ÉPÍTÕ-
IPARI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELÕS-
SÉGÛ TÁRSASÁG (6000 Kecskemét, Rügy utca 5.; cég-
jegyzékszáma: 03 09 111842; adószáma: 13328014-2-03)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Jogelõd(ök):

ÁDÁM ÉS TÁRSA Építõipari Szolgáltató Betéti Tár-
saság

A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Holding
Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft., 6722 Sze-
ged, Béke u. 2/C, cégjegyzékszáma: 06 09 002839.

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-07-000255/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) K & K Metál Építõipari és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3182
Karancslapujtõ, Nógrádi Sándor út 1.; cégjegyzékszáma:
12 09 005057; adószáma: 13833312-2-12) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Jogelõd(ök):

K & K Metál Építõipari és Kereskedelmi Betéti Tár-
saság

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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001122/4. 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) „FÕNIX-KÁVÉ” Kiskeres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregy-
háza, Westik V. u. 12/B; cégjegyzékszáma: 15 06 091124;
adószáma: 21538380-2-15) 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.
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001160/4. 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) SZANETA-XXI Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki
u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 089871; adószáma:
21390131-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-
értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedel-
mi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001120/4. 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) VESZNYANKA Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4495 Döge,
Szõlõskert u. 57.; cégjegyzékszáma: 15 06 091991; adó-
száma: 21816532-2-15) 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.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001124/4. 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) BARSZ-DUÓ Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
u. 22.; cégjegyzékszáma: 15 06 088927; adószáma:
21088854-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
BARSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-

értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedel-
mi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001164/4. 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) TCHEBOTAREV Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4624 Tiszabezdéd,
Sport u. 32.; cégjegyzékszáma: 15 06 088643; adószáma:
21052521-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20. 4401 Pf. 69., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001107/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GÖRÖMBEI Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (4400 Nyíregyháza,
Kisdiófa u. 12.; cégjegyzékszáma: 15 06 089030; adószá-
ma: 21109386-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

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
6.Fpk.15-07-001084/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) I. P. L. TRADE Oktatói, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyír-
egyháza, Vasvári P. u. 5. 4. em. 15.; cégjegyzékszáma:
15 06 091698; adószáma: 21788334-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

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.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001102/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BÁTOR-ÉP-KER Építõ-
ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõssé-
gû Társaság (4376 Nyírpilis, Rétfenti u. 2–4.; cégjegy-
zékszáma: 15 09 067511; adószáma: 12814446-2-15) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20. 4401 Pf. 69., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001129/4. 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) MENTOR ÜZLETI AKA-
DÉMIA Oktató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400
Nyíregyháza, Than Mór u. 8.; cégjegyzékszáma:
15 09 068662; adószáma: 13121635-2-15) adós fizetés-
képtelenségét 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 Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-07-000510/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 7. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PESCADO Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (7627 Pécs, Bártfa utca 5.; cég-
jegyzékszáma: 02 06 064674; adószáma: 20090003-2-02)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„Pécsi To-To” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Pécsi Tóth Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7636 Pécs. Fáy A. u. 40.
7633 Pécs, Megyeri u. 26.
7633 Pécs, Esztergál L. u. 3. B ép.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926. (A helyi kirendelt-
ség címe: 7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 1.)

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-07-000509/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 6. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ERIKAZO-D Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (7628 Pécs, Fejlõdés
utca 10.; cégjegyzékszáma: 02 06 071602; adószáma:
21807084-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
7300 Komló, Zrínyi Miklós utca 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS

Általános Vállalkozási Zrt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lház. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi
kirendeltség címe: 7621 Pécs, Mátyás Király u. 21., levél-
cím: 7601 Pécs, Pf. 378.)

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-07-000454/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 7. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FÉSZEK-LAKÓPARK Építõ-
ipari és Beruházó Korlátolt Felelõsségû Társaság (7693
Pécs, Hirdi út 39.; cégjegyzékszáma: 02 09 070003; adó-
száma: 13466840-2-02) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-07-000231/12. 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) ALBA-VILL Építõipari, Villany-
szerelési és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (8000 Székesfehérvár, Hadiárva u. 10.; cégjegyzék-
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száma: 07 09 006507; adószáma: 11782399-2-07) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ALBA Építõipari, Villanyszerelési és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Újbányai u. 22.
8000 Székesfehérvár, Budai út 94.
8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 14.
8000 Székesfehérvár, Kadocsa utca 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000319/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) CANVAS Könnyûipari betéti társa-
ság (7735 Himesháza, Kossuth L. utca 46/A; cégjegyzék-
száma: 02 06 065011; adószáma: 20094241-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SCHULTEISZ ÉS TÁRSA Könnyûipari Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
7632 Pécs, Varsány u. 4. III/32.
7735 Hímesháza, Radnóti ltp. l0.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
u. 33/A, cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000398/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) LEKTA Kereskedelmi, Építõipari
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7630
Pécs, Kakukk u. 17.; cégjegyzékszáma: 02 09 069420;
adószáma: 13276948-2-02) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-07-000398/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DÖMÖTÖR TÜZÉP Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(9200 Mosonmagyaróvár, Lengyár út 4.; cégjegyzék-
száma: 08 09 013294; adószáma: 13553429-2-08) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: APPORT Gazdasági
Szolgáltató Kft., 9700 Szombathely, Engels u. 34., cég-
jegyzékszáma: 18 09 000366.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-07-000403/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KOLLÁR TRANS Nemzet-
közi és Belföldi Áruszállító Betéti Társaság (9164
Markotabödöge, Közkapu u. 12.; cégjegyzékszáma:
08 06 011332; adószáma: 21583957-2-08) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
9011 Gyõr, Honfoglalás u. 43. B ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: City Invest Üzleti

Tanácsadó Kft., 1066 Budapest, Teréz körút 6., cégjegy-
zékszáma: 13 09 083631.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-000780/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) G-Metál Építõipari és Szolgáltató
Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1117 Budapest,
Karinthy F. u. 23., rövidített elnevezése: G-Metál Bt. va.;
cégjegyzékszáma: 01 06 742126; adószáma:
21018404-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.
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Elõzõ elnevezése(i):
G-Metál Építõipari és Szolgáltató Betéti Társaság
Korábbi rövidített elnevezése:
G-Metál Bt.
Elõzõ székhelye(i):
1104 Budapest, Mádi u. 171.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT

Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti Mik-
lós u. 2.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000388/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) E-TENDER Építõipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (7633 Pécs, Páfrány utca 11.; cégjegyzékszáma:
02 09 068297; adószáma: 11486567-2-02) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SVÉGEL ÉS TÁRSAI Kereskedelmi, Építõipari és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7570 Barcs, József A. u. 10.
7570 Barcs, Séta tér 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926. (A helyi kirendelt-
ség címe: 7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 1.)

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-07-004914/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 4. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KUNDO Nemzetközi Kereskedel-
mi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt”(1107 Budapest, Ceglédi út 28; cégjegyzékszáma:
01 09 264419; adószáma: 10845967-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KUNDO Nemzetközi Kereskedelmi Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1077 Budapest, Hevesi Sándor tér 1. III. 2.
1081 Budapsest, Népszínház u. 37. I. 4.
1087 Budapest, Golgota u. 4

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó ZRt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27. 3/13., levelezési cím:1438 Bp. Pf. 489.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001123/4. 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) LAKATOS ÉS TÁRSA Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (4471 Gávavencsellõ, Lehel u. 17.; cégjegyzékszáma:
15 09 069577; adószáma: 13389552-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ÁDÁM ÉS TÁRSA Fuvarozó és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4484 Ibrány, Felszabadulás u. 41.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Könyvvizs-

gáló és Gazdasági Szakértõ Kft., 4400 Nyíregyháza, Vas-
vári P. u. 3., cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000547/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BÉFER BAU Kereskedelmi,
Épitõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (7773 Villány, Dr Gyimóthy u. 8.; cégjegyzékszáma:
02 09 066814; adószáma: 11962876-2-02) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CLIENS Gazdasági
Tanácsadói, Ügyvitelszervezõi és Könyvszakértõi Kft,
7623 Pécs, Rét u. 15., cégjegyzékszáma: 02 09 000169.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001333/4. 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) PTICA-TRADE Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
u. 22.; cégjegyzékszáma: 15 06 089461; adószáma:
21180750-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
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Elõzõ székhelye(i):
4600 Kisvárda, Gagarin u. 5.
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: 4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 13.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001188/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 1. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BUY SUCCES-TRADE Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregy-
háza, Bethlen G. u. 25. 1. em. 3.; cégjegyzékszáma:
15 06 092859; adószáma: 21963706-2-15) adós fizetés-
képtelenségét 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 Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-06-000470/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MARIOLEX Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(7815 Harkány, Hársfa tér 10.; cégjegyzékszáma:
02 09 068997; adószáma: 13136639-1-02) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MARIOLEX Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Hol-

ding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft.,
6722 Szeged, Boldogasszony sgt. 63., cégjegyzékszáma:
06 09 002839.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
10.Fpk.15-07-001037/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „CORAX-PLUSZ” Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza,
Pazonyi u. 1.; cégjegyzékszáma: 15 09 068532; adószáma:
13087401-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Jogelõd(ök):
„CORAX-PLUSZ” Szolgáltató Betéti Társaság
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.15-07-001038/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) B. R. V. Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4551 Nyíregyháza-Oros,
Bodrogi u. 49/A; cégjegyzékszáma: 15 06 086590; adó-
száma: 20259859-1-15) 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.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-07-000277/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DELTA PRINCIPAL Ipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(5600 Békéscsaba, Vandháti u. 1.; cégjegyzékszáma:
04 09 006035; adószáma: 12625033-2-04) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1399 Budapest, Szent István krt. 1.,
Pf. 701/313, cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-07-000252/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 3. napján jogerõre emelkedett
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végzésével a(z) GASZTROSOFT Vendéglátó és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5540 Szarvas u.
10833/1. hrsz; cégjegyzékszáma: 04 09 007400; adószáma:
12983029-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Hol-
ding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft.,
6722 Szeged, Béke u. 2/C, cégjegyzékszáma: 06 09
002839.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-07-000303/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Kaczkó és Társa Építõipari Betéti
Társaság (5931 Nagyszénás, Kazinczy u 3.; cégjegyzék-
száma: 04 06 005770; adószáma: 20361912-2-04) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: INVEST ALMA-
NACH Pénzügyi Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft., 1027 Budapest, Lövõház u. 16/B II/17., cégjegyzék-
száma: 01 09 561904.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000448/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) LAT-ÉP Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (7300 Komló, Bocskai
utca 5.; cégjegyzékszáma: 02 06 071179; adószáma:
21513514-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Ka-
zal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi kiren-
deltség címe: 7623 Pécs, Megyeri u. 66.)

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000422/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Paint-System Felületvé-

delmi Berendezéseket Tervezõ, Gyártó és Forgalmazó
Korlátolt Felelõsségû Társaság (7696 Hidas, Erkel F.
utca 2.; cégjegyzékszáma: 02 09 068782; adószáma:
13062271-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
7351 Máza, Úttörõ utca 1.
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.02-07-000593/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BARILEVA-COMPANY
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI
TÁRSASÁG (7781 Lippó, Kun Béla u. 43.; cégjegyzék-
száma: 02 06 067857; adószáma: 20221706-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000876/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) AGRÁR EURO Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4080
Hajdúnánás, Hunyadi u. 2–4. A ép. 1. em. 4.; cégjegyzék-
száma: 09 09 011125; adószáma: 13383886-2-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
AGRÁR EURO Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság
AGRÁR EURO Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság „felszámolás alatt”
AGRÁR EURO Szolgálatató és Kereskedelmi 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.
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000410/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) CS. A. J. Kereskedelmi Betéti Társa-
ság „végelszámolás alatt” (5200 Törökszentmiklós,
Kossuth L. út 3/12.; cégjegyzékszáma: 16 06 009080; adó-
száma: 21907160-2-16) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i): CS. A. J. Kereskedelmi Betéti Tár-
saság

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
2.Fpk.16-06-000390/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) RESPIRO ’2000 Szervezõ és Szakta-
nácsadó Betéti Társaság (5200 Törökszentmiklós, Déli-
báb u. 40.; cégjegyzékszáma: 16 06 006390; adószáma:
20304052-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-
moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félemelet 13., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-07-000580/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) 3K INVEST TRADE Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3525 Miskolc, Széchenyi u. 29. 2. em. 3.; cégjegyzékszá-
ma: 05 09 011262; adószáma: 13268460-2-05) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-005799/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) RKB ÉPÍTÕ Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (1094 Budapest, Viola u. 23–25.
fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 01 09 887130; adószáma:
12534687-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1118 Budapest, Rétköz utca 51/C 2. em. 4.
2040 Budaörs, Szabadság út 117.
2040 Budaörs, Árnyas utca 8.
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
15.Fpk.01-07-004553/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DÁVID ‘98. Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1112 Budapest, Igmándi
utca 11. 3. em. 1.; cégjegyzékszáma: 01 06 728119; adó-
száma: 20166597-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2030 Érd, Fuvaros u. 68.
A bíróság által kijelölt felszámoló: FISKÁLIS Gazdasá-

gi és Pénzügyi Szolgáltató Kft., 1027 Budapest, Varsányi
Irén u. 38. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 689092.

A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-07-000451/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 12. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ORAVA-AR-RO Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1036 Budapest, Pacsirta-
mezõ u. 35. 1. em. 8.; cégjegyzékszáma: 01 06 760398;
adószáma: 21838044-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Kereskedelmi
Kft., 1077 Budapest, Dohány u. 54.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-06-006567/17. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) CSUKRÁN 2002 Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1093 Budapest,
Lónyai u. 42/A; cégjegyzékszáma: 01 09 675651; adószá-
ma: 12009446-2-43) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„YUMATRADE’95” Kereskedelmi Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
„Vegma” Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2030 Érd, Bakonyi utca 52.
1165 Budapest, Zsélyi Aladár utca 10.
1102 Budapest, Szent László tér 20.
1165 Budapest, Újszász u. 45/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
20.Fpk.01-07-003967/8. 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) TRIMURTIN Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1152
Budapest, Rákoc út 62; cégjegyzékszáma: 01 06 319220;
adószáma: 28522575-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TRIMURTIN Kereskedelmi és Szolgáltató betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
1083 Budapest, Tömõ u. 48–54. XVI/188.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev. cím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000850/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Muki Hadház Építõipari és Keres-
kedelmi Betéti Társaság (4242 Hajdúhadház, Pallagi
utca 117.; cégjegyzékszáma: 09 06 014448; adószáma:
22294973-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT
Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti Mik-
lós u. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 674540.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020217/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HAPPY Ingatlankezelõ és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8315
Gyenesdiás, Kökény utca 25.; cégjegyzékszáma:
20 09 066556; adószáma: 13380986-2-20) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8380 Hévíz, Zrínyi utca 140.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyv-

szakértõ és Szaktanácsadó Kft., 9800 Vasvár, Szent-
mihályfalvi u. 19/A, cégjegyzékszáma: 18 09 100615.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020279/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) LOBO-SPED Fuvarszervezõ és
Szállítmányozó Korlátolt Felelõsségû Társaság (8900
Zalaegerszeg, Eötvös utca 12. 1. em. 3/B; cégjegyzékszá-
ma: 20 09 066946; adószáma: 13560205-2-20) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénz-
ügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.
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A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-004148/8. 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) PARKLAND Kereskedelmi és
Szaktanácsadó Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1191 Budapest, Lehel u. 13.; cégjegyzékszáma:
01 06 213643; adószáma: 28348764-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PARKLAND Kereskedelmi és Szaktanácsadó Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1149 Budapest, Paskál u. 14.
1083 Budapest, Práter u. 63.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER

& CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest,
Árpád u. 57–59. I. em. 8.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-07-000300/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) R&R PHÖNIX Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9400
Sopron, Virágvölgy-Csõszház dülõ 46.; cégjegyzékszá-
ma: 08 09 012889; adószáma: 13452919-2-08) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és
Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó, Széche-
nyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-07-000635/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) RUDACSÕ-SZER Építõ-
ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(3773 Rudabánya, Kossuth út 4.; cégjegyzékszáma:
05 06 010464; adószáma: 20603526-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
RUDA SÜTÕHÁZ Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság

DÉDES-FA Feldolgozó, Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság

SYLVIA MED 2004. Kereskedelmi és Szolgáltató Be-
téti társaság

Elõzõ székhelye(i):
3733 Rudabánya, Petõfi S. u. 7.
3643 Dédestapolcsány, Kis Benjámin u. 23.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-

moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A 1. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020316/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Péter és Társa Vendéglátó
Betéti Társaság (8380 Hévíz, Dombföldi dûlõ 11.; cég-
jegyzékszáma: 20 06 031403; adószáma: 27657959-2-20)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PÉTER és TÁRSAI Vendéglátó Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8380 Hévíz Kossuth L. u. 7.
8360 Keszthely, Mély u. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági

Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5., cégjegyzékszáma: 14 09 306648.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070489/10. 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) MPS Filmgyártó Korlátolt
Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Ságvári Endre
út 44. B ép. 4. lház. 3. em. 1.; cégjegyzékszáma:
11 09 012348; adószáma: 12531976-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Motion Picture Services Filmgyártó Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2094 Nagykovácsi, Farkas utca 28.
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.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-07-000608/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 7. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) JIDDIS 2005. Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3962 Ka-
ros, Árpád u. 67.; cégjegyzékszáma: 05 09 012753; adó-
száma: 13629322-2-05) 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
8.Fpk.05-07-000409/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MAKRO-C Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3580
Tiszaújváros, Szederkényi ut 25. III/1; cégjegyzékszáma:
05 09 005763; adószáma: 11447469-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD
Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II/14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020310/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) N-Trixi Szolgáltató és Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (8900 Zala-
egerszeg, Göcseji u. 55. E lház. 1. em. 1.; cégjegyzékszá-
ma: 20 09 066053; adószáma: 13143343-2-20) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8999 Zalalövõ, Kolozsvári út 20/A.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCURS Mana-

ger Befektetõ és Tanácsadó Kft., 8800 Nagykanizsa, Ady
E. u. 4., cégjegyzékszáma: 20 09 063623.

A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-01-001741/29. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Szabó Zé. Holding Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
„v. a.” (1085 Budapest, Kölcsey utca 1.; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 460476; adószáma: 12044368-2-42) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Invest-
ment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Buda-
pest, Seregély u. l7., 1301 Bp., Pf. 18.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-07-000360/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) S & F Schubert & Franzke Kiad-
ványkészítõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság (9024 Gyõr, Honvéd u. 7. 2. em. 4.; cégjegyzék-
száma: 08 09 011264; adószáma: 13051862-2-08) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
9021 Gyõr, Aradi vrt. útja 13.
9021 Gyõr, Pálffy u. 9. 1. em. 1.
9022 Gyõr, Pálffy u. 9. 1. em. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONSULTATIO

Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft., 1121 Budapest,
Zugligeti út 6., cégjegyzékszáma: 01 09 062748.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070752/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BÉKÉS-DELFIN-2001
Építõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2890 Tata, Ady Endre utca 8. B ép.; cégjegyzékszáma:
11 09 012166; adószáma: 12640421-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1077 Budapest, Rottenbiller u. 29/A fszt. 2.
2225 Üllõ, Rákóczi utca 23.
2225 Üllõ, Táncsics Mihály utca 28. B ép.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCO Vagyon-
kezelõ és Tanácsadó Kft., 9022 Gyõr, Liszt Ferenc u. 37.
fszt. 2., cégjegyzékszáma: 08 09 003091.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020315/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való köz-
zétételét, hogy a(z) 2007. december 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Hennex Bau Építõ, Szol-
gáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (8929 Pölöske, Petõfi Sándor utca 209.; cégjegyzék-
száma: 20 09 066588; adószáma: 13394006-2-20) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8900 Zalaegerszeg, Tüttõssy utca 12. 3. em. 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCURS Mana-

ger Befektetõ és Tanácsadó Kft., 8800 Nagykanizsa, Ady
E. u. 4., cégjegyzékszáma: 20 09 063623.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000350/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) AMBASSADEUR 2002. Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(5435 Martfû, Szolnoki út 26.; cégjegyzékszáma:
16 09 006766; adószáma: 12798634-2-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
5435 Martfû, Csók I. út 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-07-000212/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NET-WORD Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (3713 Arnót, Petõfi
u. 83.; cégjegyzékszáma: 05 06 012891; adószáma:

21389715-2-05) 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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
10.Fpk.15-07-001044/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BE-TÖ-MI Gyártó, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4800 Vásáros-
namény, Bocskay út 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 089460;
adószáma: 21180286-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Kisdiófa u. 18/G
4400 Nyíregyháza, Ószõlõ utca 99. 1. em. 9/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.15-07-000464/9. 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) AKNIYAT-TRADE Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza,
Szegfû u. 20. 1. em. 4.; cégjegyzékszáma: 15 06 092535;
adószáma: 21910980-2-15) 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 helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
10.Fpk.15-07-000108/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 4. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „Fehér-Arany Zálogház” Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
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(4400 Nyíregyháza, Pacsirta u. 22.; cégjegyzékszáma:
15 09 068892; adószáma: 13190723-2-15) adós fizetés-
képtelenségét 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 Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-07-000582/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) EURO EXKLUZÍV KLUB
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (6723 Szeged, Lomnici u. 24.; cégjegyzékszáma:
06 09 007383; adószáma: 12652109-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

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 Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-07-000221/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PIHENÕ Kereskedelmi
és Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû Társaság (9011
Gyõr-Kertváros, Duna sor 0681/4.; cégjegyzékszáma:
08 09 001639; adószáma: 10453801-2-08) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
9024 Gyõr, Vörös Hadsereg u. 20.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. (1581 Budapest, Pf. 108), cégjegyzék-
száma: 01 10 041640.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-005215/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HAO SHEN Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-

molás alatt” (1162 Budapest, Ida u. 44; cégjegyzékszáma:
01 09 661415; adószáma: 12274022-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HAO SHEN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev. cím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-004796/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ATIMA Multimédia Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság(1103 Budapest, Hangár u. 6.; cégjegyzékszáma:
01 09 669522; adószáma: 12356717-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1211 Budapest, Petz Ferenc u. 12. fszt. 1.
1089 Budapest, Korányi Sándor u. 30.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-002522/13. 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) Agroferment Környezetvé-
delmi Befektetõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (1046 Budapest, Erkel Gyula utca 21.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 709003; adószáma: 12900598-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazda-
ság-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft., 1064 Budapest,
Rózsa u. 71., cégjegyzékszáma: 01 09 712191.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-005957/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 29. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) SHANG YUAN Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(1026 Budapest I. kerület, Pasaréti út 1. I. em. 1; cégjegy-
zékszáma: 01 09 366026; adószáma: 10985252-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SHANG YUAN Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL

Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
10.Fpk.15-07-000470/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „KANÓCZ” Építõipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (4400 Nyíregyháza, Posta u. 3.; cégjegyzékszáma:
15 09 065180; adószáma: 11652168-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„CSIP-ASZ PAPÍRTÁLCA ÉS TORTACSIPKE

GYÁRTÓ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság”

„MONEY-FIX 2000” Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 126.
4400 Nyíregyháza, Újház sor 37.
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 Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-06-000371/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) EURO-GYÉMÁNT 2000
Baromfitermeltetõ, Feldolgozó és Értékesítõ Korlátolt
Felelõsségû Társaság (5600 Békéscsaba, Kazinczy
u. 2/A; cégjegyzékszáma: 04 09 003969; adószáma:
11471886-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI”
Válságmenedzser és Felszámoló Részvénytársaság, 1145
Budapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10
043681.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000439/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jog-
erõre emelkedett végzésével a(z) Kopácsi Szolgáltató és
Kereskedelmi Betéti Társaság (cégjegyzékszáma:
02 06 063468) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-07-006588/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TRIÓ Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1101
Budapest, Pongrácz u. 17. fszt. 22; cégjegyzékszáma:
01 06 110128; adószáma: 28172699-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TRIÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1032 Budapest, Gárdos Mariska u. l.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev. cím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-07-004348/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SENIX Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1022 Budapest,
Pajzs u. 9; cégjegyzékszáma: 01 06 617748; adószáma:
28702863-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.
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Elõzõ elnevezése(i):
SENIX Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: L Q D Pénzügyi és

Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000931/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Ventorg Hungaria Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4029 Debrecen, Fényes udvar 7. II/11.; cégjegyzékszáma:
09 09 011472; adószáma: 12880500-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1036 Budapest, Bokor u. 6.
2133 Szõdliget, Liliom utca 19.
4029 Debrecen, Fényes udvar 7. 2. em. 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TANÁCS-ADÓ

Pénzügyi Gazdasági Zrt., 4030 Debrecen, Fokos u. 14.,
cégjegyzékszáma: 09 10 000162.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000432/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Kreadom Építõipari, Terme-
lõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (7954 Kisasszonyfa, Petõfi utca 87.; cégjegy-
zékszáma: 02 09 067312; adószáma: 12578058-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7626 Pécs, Rákóczi F. u. 71. A ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. em., cégjegyzék-
száma: 01 10 042854.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000924/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 11. napján jogerõre

emelkedett végzésével a(z) „COMPLEX-BZSB” Szol-
gáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (4033 Debre-
cen, Kádas utca 6. B ép.; cégjegyzékszáma: 09 06 003362;
adószáma: 22850030-2-09) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):

„COMPLEX – PLP” Szolgáltató és Kereskedelmi Be-
téti Társaság

Elõzõ székhelye(i):

4032 Debrecen, István út 93. IV/35.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Zrt., 1024 Budapest,
Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044406.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000963/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PÁSZTORI PENTAMER Oktató
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4033 Debrecen, Kászon utca 10.; cégjegyzékszáma:
09 09 008944; adószáma: 12861077-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyon-
kezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000476/17. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) LÉNIA – COLOR Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (6000 Kecskemét, Dobó kör-
út 15. 8. em. 32.; cégjegyzékszáma: 03 06 109399; adószá-
ma: 20564366-2-03) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):

6000 Kecskemét, Szövetség utca 40.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-
moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félemelet 13., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.
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A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-06-006964/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VÉSZK Vállalkozó, Építõ,
Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (1097 Bu-
dapest, Vágóhíd u. 46.; cégjegyzékszáma: 01 06 310137;
adószáma: 28421261-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1122 Budapest, Karap u. 3
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev. cím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-001637/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 22. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Köves és Társa Építõipari Betéti
Társaság (1188 Budapest, Köztársaság. u. 7/B; cégjegy-
zékszáma: 01 06 755398; adószáma: 21527005-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

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.01-07-002237/8. 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) SPEED CAR BP. Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1141 Budapest, Bony-
hádi út 42/A; cégjegyzékszáma: 01 09 678976; adószáma:
11833866-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001208/4. 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) KAVKAZ NETWORK-21 Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Litki út 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090990; adószáma:
21513239-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszakér-
tõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedelmi
Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cégjegy-
zékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001196/4. 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) SMAIL-TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4551 Nyíregyháza-Oros,
Tiszafa u. 3.; cégjegyzékszáma: 15 06 091151; adószáma:
21543250-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Ady E. u. 5. 1. em. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-

értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedel-
mi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001125/4. 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) ALTIMA-21N Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
u. 22.; cégjegyzékszáma: 15 06 089071; adószáma:
21115886-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69, cég-
jegyzékszáma: 15 09 060631.
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A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-001637/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 22. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Köves és Társa Építõipari Betéti
Társaság (1188 Budapest, Köztársaság. u. 7/B; cégjegy-
zékszáma: 01 06 755398; adószáma: 21527005-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001126/4. 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) Betty és Kathrin Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyír-
egyháza, Etel köz 14.; cégjegyzékszáma: 15 06 090473;
adószáma: 21466285-2-15) adós fizetésképtelenségét meg-
állapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-07-000520/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HEGYALJAI ZÖLDSÉG-,
GYÜMÖLCSTERMELÕK TERMÉKPÁLYÁS SZÖ-
VETKEZETE „végelszámolás alatt” (3931 Mezõ-
zombor, Kossuth u 24.; cégjegyzékszáma: 05 02 000746;
adószáma: 13090843-2-05) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HEGYALJAI ZÖLDSÉG-, GYÜMÖLCSTERMELÕK

TERMÉKPÁLYÁS SZÖVETKEZETE
Elõzõ székhelye(i):
3433 Nyékládháza, külterület 3411/1. hrsz.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-
gáltató Záetköeûen Mûködõ Részvénytársaság, 1055 Bu-
dapest, Stollár Béla u. 3/A V/1., cégjegyzékszáma: 01 10
043170.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001146/4. 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) SERGIROL-21 Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gaga-
rin utca 34.; cégjegyzékszáma: 15 06 090970; adószáma:
21512623-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4600 Kisvárda, Litki u. 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER

Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000306/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TELMA BAU Generálkivi-
telezõ Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (5123
Jászárokszállás, Szent István u. 29.; cégjegyzékszáma:
16 09 008664; adószáma: 12066014-2-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BEDOK Építõipari és Szolgáltató Kft.
O-TEAM Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
B & O Építõipari és Szolgáltató Kft.
Elõzõ székhelye(i):
1222 Budapest, Muhi u. 7.
1173 Budapest, Újlak u. 55. 2. em. 8.
1158 Budapest, József A. u. 2/B fszt. 4.
2338 Áporka, Petõfi Sándor utca 127.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.
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A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000772/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „TOMPAI ÉS TÁRSA” Épí-
tõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelõssé-
gû Társaság „végelszámolás alatt” (6100 Kiskunfélegy-
háza, Csokonai u. 1.; cégjegyzékszáma: 03 09 106730;
adószáma: 11577157-2-03) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„TOMPAI ÉS TÁRSA” Építõipari Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6100 Kiskunfélegyháza, X. kerület 65.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-

moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félemelet 13., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-07-000581/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Csízió Rein Kereskedelmi és Szol-
gáltató Kft. (6723 Szeged, Hont Ferenc utca 24.; cégjegy-
zékszáma: 06 09 009754; adószáma: 13445449-2-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
„Csízió 2005” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Elõzõ székhelye(i):
6724 Szeged, Ipoly sor 9. B lház. 1. em. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-06-007075/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 2. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) VICINIA Mûvészeti és Kulturális
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1119 Buda-
pest, Fehérvári út 83.; cégjegyzékszáma: 01 09 727999;
adószáma: 11293978-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7054 Tengelic-Felsõtengelic, Benyovszky kastély

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-
lános Vállalkozási ZRt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., 1364 Bp. Pf. 428.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-07-000568/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) AGICOLOR Építõipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (3524 Miskolc, Mednyánszky u. 7. fszt. 4.; cégjegy-
zékszáma: 05 09 013761; adószáma: 11986555-2-05) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2837 Vértesszõlõs, Ady Endre utca 73.
8143 Sárszentmihály, Radnóti út 1.
8143 Sárszentmihály, József A. u. 14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-

moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A 1. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-07-000480/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FLÓRA ’99, Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (3532 Miskolc, Bokréta
út 8.; cégjegyzékszáma: 05 06 015902; adószáma:
20362157-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1158 Budapest, Drégelyvár u. 13. 9. em. 57.
1157 Budapest, Páskom park 21.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-

moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A 1. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000417/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) C-D-VD 2005. Kereskedelmi
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és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, f. a. (7516
Berzence, Vadaskerti utca 11.; cégjegyzékszáma:
14 09 306263; adószáma: 13434456-2-14) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7500 Nagyatád, Alkotmány utca 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCURS Mana-

ger Befektetõ és Tanácsadó Kft., 8800 Nagykanizsa, Ady
E. u. 4., cégjegyzékszáma: 20 09 063623.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-07-000280/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 7. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) MONTEN JUD Vendéglátó Betéti Tár-
saság (9021 Gyõr, Arany János utca 17.; cégjegyzékszáma:
08 06 010416; adószáma: 21165324-2-08) adós felszámolá-
sát fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Éjszakai Kávéház Vendéglátó Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT

Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Kft., 1034 Buda-
pest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09 066529.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-006112/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Nexus Lízing Pénzügyi Szol-
gáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1143 Budapest, Zászlós utca 54.; cégjegyzékszáma:
01 09 873274; adószáma: 13246800-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Invest-
ment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Buda-
pest, Seregély u. l7., 1301 Bp., Pf. 18.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-005520/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 5. napján jogerõre emel-

kedett végzésével a(z) JÓ-SPEDD Fuvarozó Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõssségü Társaság „vég-
elszámolás alatt” (1081 Budapest, Népszínház u. 18; cég-
jegyzékszáma: 01 09 167635; adószáma: 10769089-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER
& CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest,
Árpád u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-004475/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 4. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „N-O SUPER” Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (1081 Budapest, József u. 59. fszt. 1.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 671733; adószáma: 12155578-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev. cím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Vas Megyei Bíróság
3.Fpk.18-06-000101/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 7. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KEN-DO Tüzép Építõanyag Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (9700 Szombathely, Semmelweis u. 12.; cégjegyzék-
száma: 18 09 105037; adószáma: 12831104-2-18) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
DOMKO Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9700 Szombathely, Király utca 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HELP Kereskedel-

mi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 9700 Szombathely,
Kiskar u. 1., cégjegyzékszáma: 18 09 000505.
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A Vas Megyei Bíróság
3.Fpk.18-07-000214/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Á+Á 2006. Vendéglátóipari
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (9700 Szombathely, Malom u. 5. 1. em. 4.; cégjegy-
zékszáma: 18 09 106850; adószáma: 13761059-2-18) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
9700 Szombathely, Bartók Béla körút 24.
A bíróság által kijelölt felszámoló: APPORT Vagyonér-

tékelõ és Mûszaki-Gazdasági Szolgáltató Kft., 9700 Szom-
bathely, Engels u. 34., cégjegyzékszáma: 18 09 000366.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-004492/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 4. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) NAGYLÁB Kereskedelmi Betéti
Társaság végelszámolás alatt (1181 Budapest, Csont-
váry u. 14; cégjegyzékszáma: 01 06 418136; adószáma:
28627319-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev. cím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-004512/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 4. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) GALEKO Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1133 Budapest, Pannónia u. 100.; cégjegyzékszáma:
01 06 761905; adószáma: 20010829-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev. cím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Vas Megyei Bíróság
3.Fpk.18-07-000038/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 7. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „Vasi Metál” Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (9700 Szombathely, Bogáti
út 55.; cégjegyzékszáma: 18 06 105736; adószáma:
22225067-2-18) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: APPORT Vagyonér-
tékelõ és Mûszaki-Gazdasági Szolgáltató Kft., 9700 Szom-
bathely, Engels u. 34., cégjegyzékszáma: 18 09 000366.

A Vas Megyei Bíróság
3.Fpk.18-07-000158/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 7. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Columbus Vendéglátó Korlátolt
Felelõsségû Társaság (9730 Kõszeg, Alsó krt 19.; cég-
jegyzékszáma: 18 09 106324; adószáma: 13485964-2-18)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: APPORT Vagyonér-
tékelõ és Mûszaki-Gazdasági Szolgáltató Kft., 9700 Szom-
bathely, Engels u. 34., cégjegyzékszáma: 18 09 000366.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000271/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) RI-GA AUTÓ Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8441
Márkó, Rózsafa u. 44.; cégjegyzékszáma: 19 09 507153;
adószáma: 13113456-2-19) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
MÉH-LA Autószervíz Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett székhelye(i):
1204 Budapest, Alkotmány utca 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénz-

ügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.
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A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-07-000082/18. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SZABÓ Szerelõipari Szolgáltató
Betéti Társaság (8095 Pákozd, Móga utca 35.; cégjegyzék-
száma: 07 06 008145; adószáma: 20188133-2-07) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Ka-
zal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-07-000321/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BEQUEM Export-Import
Kereskedelmi Közkereseti Társaság „végelszámolás
alatt” (9400 Sopron, Gyõri u. 28; cégjegyzékszáma:
08 03 001632; adószáma: 22456265-2-08) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BEQUEM Export-Import Kereskedelmi Közkereseti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9400 Sopron, József Attila u. 20.
9400 Sopron, Ady E. u. 112.
9485 Nagycenk, Dózsa Gy. körút 22.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-

moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félemelet 13., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000766/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SZI-BERI SZOLGÁLTATÓ
BETÉTI TÁRSASÁG „végelszámolás alatt” (6135
Csólyospálos, Felsõcsólyos tanya 194.; cégjegyzékszáma:
03 06 111528; adószáma: 21371464-2-03) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SZI-BERI SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG

Elõzõ székhelye(i):
6120 Kiskunmajsa, Szérûskert utca 31.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-

moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félemelet 13., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000768/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) B. F. HORIZONTÁL Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság „végelszámolás alatt” (6000 Kecskemét, Mátyás
körút 66.; cégjegyzékszáma: 03 09 110710; adószáma:
13062886-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BORSZÕLÕ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
B. F. HORIZONTÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6200 Kiskõrös, Pozsonyi utca 35.
6000 Kecskemét, Szirom u. 3.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1149 Budapest, Egresi út 4. fszt. 2/A.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-

moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A. félemelet 13., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000774/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „TAVAS-3” Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(6400 Kiskunhalas, Felsõkistelek 88.; cégjegyzékszáma:
03 06 113777; adószáma: 22203191-2-03) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„TAVAS-3” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-

moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A. félemelet 13., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.
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A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000239/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HANADY Kereskedelmi Be-
téti Társaság (8220 Balatonalmádi, Baross G. u. 2.; cég-
jegyzékszáma: 19 06 505807; adószáma: 20798938-2-19)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Cég-Felügyelet Fel-
számoló, Végelszámoló, Vagyonrendezõ és Csõdkezelõ
Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59., cégjegyzékszáma:
01 09 566915.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000660/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „SIMÓ-TEJ” Állattenyésztési Be-
téti Társaság „végelszámolás alatt” (6200 Kiskõrös,
Felsõcebe 1; cégjegyzékszáma: 03 06 107350; adószáma:
20513951-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„SIMÓ-TEJ” Állattenyésztési Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-

moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A. félemelet 13., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000324/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) APRICOT Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6336 Szakmár,
Felsõerek 35.; cégjegyzékszáma: 03 09 111845; adószá-
ma: 10789678-2-03) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2440 Százhalombatta, Pataki sétány 26. IV/18.
2030 Érd, Matild u. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DÉLPRODUKT

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 6726 Szeged, Petrozsé-
nyi u. 16/4., cégjegyzékszáma: 06 09 001253.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000410/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Alap-94 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8157 Füle,
Jókai utca 4.; cégjegyzékszáma: 07 09 009948; adószáma:
11109938-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8043 Iszkaszentgyörgy, Rózsa u. 12.
8157 Füle, Jókai u. 4.
1038 Budapest, Vasútsor 17.
1064 Budapest, Szondi u. 32.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000748/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) CABERNET Kereskedelmi
Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (6221 Akasztó,
Tubáni u. 52; cégjegyzékszáma: 03 06 106322; adószáma:
27218499-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CABERNET Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8237 Tihany, Major u. 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-

moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A. félemelet 13., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-07-000407/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MÁTRIX 2002. Reklámstúdió
Szolgáltató Közkereseti Társaság (6722 Szeged, Nemes-
takács u. 9/B 1. em. 4.; cégjegyzékszáma: 06 03 000706;
adószáma: 21356650-2-06) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyon-
kezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A., cégjegyzékszáma: 01 09 739104. (A helyi kiren-
deltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000750/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PLAYING MASTERHAU-
SE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság „végelszámolás alatt” (6000 Kecskemét,
Tópart u. 8/F; cégjegyzékszáma: 03 09 111620; adószáma:
13278380-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PLAYING MASTERHAUSE Kereskedelmi és Szol-

gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-

moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félemelet 13., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000693/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Kecskeméti Röplabda Sport-
egyesület (6000 Kecskemét, Nagykõrösi u. 30.) adós fize-
tésképtelenségét megállapította és a felszámolását elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1021 Buda-
pest, Hárshegyi út 5–7. B ép. II. em. 21., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 870092.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000703/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KALO-MEAT Élelmiszer-
ipari Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
„végelszámolás alatt” (6333 Dunaszentbenedek, Föld-

várháti utca 19.; cégjegyzékszáma: 03 09 112323; adószá-
ma: 13453082-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KALO-MEAT Élelmiszeripari Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: DÉLPRODUKT

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 6726 Szeged, Petrozsé-
nyi u. 16/4., cégjegyzékszáma: 06 09 001253.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000655/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 3. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) CSEND-ÕR Vagyonvédelmi Szolgáltató
Betéti Társaság (6116 Fülöpjakab, Tanya 286.; cégjegy-
zékszáma: 03 06 112145; adószáma: 26067757-2-03) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ENEL-SZOLNOK Kereskedelmi Betéti Társaság
PROGRESSTYLE 2000. Kereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Kossuth L. u. 3.
5000 Szolnok, Gurító u. 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000709/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „LEDER-STEPP” Cipõipari Ter-
melõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6070 Izsák, Kossuth L. utca 119.; cégjegyzékszáma:
03 09 112176; adószáma: 13415916-2-03) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.
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A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000777/3. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 27. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „ART-HOLZ” Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6120 Kis-
kunmajsa, 0329/90. hrsz.; cégjegyzékszáma: 03 09 107814;
adószáma: 11907152-2-03) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Boróka utca 11.
6230 Soltvadkert, Alsócsábor 120.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER

Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27. III. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
042636.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000266/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „EMER-BAU” Építõipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8200
Veszprém, József A. u. 38. 1. em. 2.; cégjegyzékszáma:
19 09 508804; adószáma: 13708423-2-19) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
10.Fpk.15-07-001240/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) FULL-EXTRÉM Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Búza
tér 7. VII/20; cégjegyzékszáma: 15 06 085506; adószáma:
25687840-2-15) 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.15-07-001260/5. 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) DIVNA-VLAD Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki
út 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090579; adószáma:
21482052-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT
Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
út 131/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-07-000148/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DKSK Sport Marketing Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (3529 Miskolc, Görgey
Artúr u. 19.; cégjegyzékszáma: 05 09 008363; adószáma:
12492709-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
3525 Miskolc, Városház tér 7.
3533 Miskolc, Andrássy út 61.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-

lános Vállalkozási Zártkörûen Mûködõ Rényvénytársa-
ság, 1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh. 7–8., cégjegyzék-
száma: 01 10 044074.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000854/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SIKI-KER Ipari Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4220
Hajdúböszörmény, 13 Vértanú u. 10. fszt. 1.; cégjegyzék-
száma: 09 09 008319; adószáma: 12724792-2-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4220 Hajdúböszörmény, Dorogi utca 8–10.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRT., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
044406.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000825/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KOR-NIL BAU Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4029
Debrecen, Szepességi u. 29.; cégjegyzékszáma:
09 06 014958; adószáma: 24577281-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KOR-FILM Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2013 Pomáz, Huszár u. 8.
1118 Budapest, Rétköz u. 4. 3. em. 42.
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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
10.Fpk.15-07-000808/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 4. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KEFUD Kémiai, Fuvarozó,
Daruzó Kereskedelmi Betéti Társaság (4450 Tiszalök,
Petõfi u. 2.; cégjegyzékszáma: 15 06 086981; adószáma:
20374691-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4450 Tiszalök, Rázom Puszta 1.
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 Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-07-000276/10. 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) FÜRED FITNESS Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (8230 Balatonfüred, Köztársaság utca 12. C lház.
3. em. 9.; cégjegyzékszáma: 19 06 507229; adószáma:
21599859-1-19) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
FÜRED FITNESS Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT

Könyvszakértõi Iroda Kft., 1087 Budapest, Kerepesi
u. 29/B VII. ép. II. em., cégjegyzékszáma: 01 09 162918.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
10.Fpk.15-07-001257/5. 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) NALJOTOVI-21 Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki
u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 089889; adószáma:
21393048-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

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 Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000621/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Nagydobszai Tejtermelõ és Szol-
gáltató Betéti Társaság (7985 Nagydobsza, Fõ u. 26.; cég-
jegyzékszáma: 02 06 061323; adószáma: 20027193-1-02)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
Nagydobszai Tejtermelõ és Szolgáltató Betéti Társa-

ság Va.

2008/5. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 629



Elõzõ székhelye(i):
7985 Dobsza, Fõ u. 58.
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 Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-001676/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Blue-Atlantic-Trans Fuvarozó,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (2244 Úri, Fõ utca 4.; cégjegyzékszáma:
13 09 101283; adószáma: 13392846-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-
ságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-000985/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 8. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SZYMBOLON Szolgáltató Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (2234 Maglód, Pasteur L.
u. 4.; cégjegyzékszáma: 13 09 104680; adószáma:
13561086-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-06-002418/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 17. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) M. K. GÉP Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2030 Érd,
Iparos utca 140.; cégjegyzékszáma: 13 09 104400; adószá-
ma: 13546502-2-13) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: NASZÁLYHOL-
DING-VÁC Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 2600 Vác,
Széchenyi u. 10–12., cégjegyzékszáma: 13 09 063541.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-001764/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Naszályvölgye-Börzsöny
TÉSZ Zöldség-, Gyümölcstermelõi Értékesítõ Zártkö-
rûen mûködõ Részvénytársaság „végelszámolás alatt”
(2612 Kosd, Székely u. 37., fióktelepei: 2638 Kemence,
Fõ utca 79., 2655 Szente, Fürst Sándor utca 5., 2173
Kartal, Vöröshadsereg utca 46/A; cégjegyzékszáma:
13 10 040828; adószáma: 13227810-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Naszályvölgye-Mátra TÉSZ Zöldség-, Gyümölcster-

melõi Értékesítõ Részvénytársaság
Jogelõd(ök):
Naszályvölgye-Mátra TÉSZ Rt.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-001791/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 30. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ROBEDI SECURITY Vagyonvé-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2621 Verõce,
Magyarkúti utca 9.; cégjegyzékszáma: 13 09 102736; adó-
száma: 13464123-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST
Vagyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
VI. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-001391/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 25. napján jogerõre
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emelkedett végzésével a(z) „MESOVA” Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségü Társaság (2700
Cegléd, Bürgeház dûlõ 1., fióktelepe: 3360 Heves, Egri
út Silótelep; cégjegyzékszáma: 13 09 092390; adószáma:
10636202-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-
számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fszt. 1., cég-
jegyzékszáma: 01 09 562281.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-001564/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Staff Service Szolgáltató Be-
téti Társaság(4254 Nyíradony, Akácos út 8., Elõzõ címe:
2112 Veresegyház, Harmat u. 47.; cégjegyzékszáma:
09 06 014977; adószáma: 21898811-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VADÁSZ & PART-
NERS Felszámoló, Vagyonfelügyelõ és Tanácsadó Kft.,
1112 Budapest, Neszmélyi u. 44., cégjegyzékszáma: 01 09
266939.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-001256/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) UJHELÉNA Bel- és Külkereske-
delmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (2310
Szigetszentmiklós, Kossuth u. 14; cégjegyzékszáma:
13 06 016091; adószáma: 24518628-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gaz-
dasági, Mûszaki Tanácsadó Kft., 1164 Budapest, Jövendõ
u. 3., cégjegyzékszáma: 01 09 160583.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-000478/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 14. napján jogerõre

emelkedett végzésével a(z) „AUDIENCIA” Ingatlan-
hasznosító, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (2089 Telki, Rozmaring u. 21; cégjegy-
zékszáma: 13 09 072580; adószáma: 12153215-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-000539/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Linograf Számítástechnikai
és Reklám Szaktanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (2100 Gödöllõ, Bem u. 2., telephelye: 2100 Gödöllõ,
Széchenyi u. 2.; cégjegyzékszáma: 13 09 074420; adószá-
ma: 12226469-2-13) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
LINUS DTP Számítástechnikai és Reklám Szaktanács-

adó Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-06-002617/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) QUADRÁT STEEL Zárt-
szelvénygyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság (2700
Cegléd, Hattyú út 16.; cégjegyzékszáma: 13 09 074618;
adószáma: 12234215-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. l.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.
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A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000435/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ALPA-KER Kereskedelmi Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (9027 Gyõr, Ipar utca 12.; cég-
jegyzékszáma: 08 09 008727; adószáma: 11387224-2-08)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3532 Miskolc, Bársony J. u. 43. I/3.
9023 Gyõr, Ifjúság krt 11.
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 Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-003468/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) COMPJÚTING 2005 Számítás-
technikai és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû
Társaság (1039 Budapest, Czuczor u. 13/A; cégjegyzék-
száma: 01 09 707477; adószáma: 11580984-2-41) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SynTek- Paraméter Épületszigetelõ és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
TORONY BAU 2002 Kemencejavító és Építõipari

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Torony Bau 2002 Ingatlanforgalmazó és Kemenceépítõ

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 24 VI/1.
3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 24. 6. em. 1.
1047 Budapest, Reviczky u. 32. D ép.
1135 Budapest, Jász u. 76. fszt. 11.
1039 Budapest, Gyûrû u. 4. 6. em. 18.
1131 Budapest, Béke út 108. 1/A em. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-

FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
utca 29.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000422/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 4. napján jogerõre emelke-

dett végzésével a(z) Orsós Építõipari Betéti Társaság
(9122 Felpéc, Ady Endre utca 20.; cégjegyzékszáma:
08 06 011714; adószáma: 21859160-2-08) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):

Vajai és Társa Építõipari Betéti Társaság

Vajai-Bau Építõipari Betéti Társaság

Elõzõ székhelye(i):

9025 Gyõr, Viola utca 34.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PRUDENS PROFIT
CONTROLL Vagyonkezelõ Kft., 4625 Záhony, Szebecse
u. 4., cégjegyzékszáma: 08 09 007188.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000248/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BODAI-BAU Építõipari és Keres-
kedelmi Betéti Társaság (9330 Kapuvár, Gyõri u. 20.
2. em. 5.; cégjegyzékszáma: 08 06 010011; adószáma:
21053728-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. (1581 Budapest, Pf. 108.), cégjegyzék-
száma: 01 10 041640.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-005972/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FRANKIS Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1171 Budapest, Bodonyi u. 11; cégjegyzékszáma:
01 06 413057; adószáma: 28568728-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):

FRANKIS Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
10.Fpk.15-07-001217/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 31. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) LARAND-BALEO Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090318; adószáma:
21451054-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT
Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
út 131/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-004308/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GoldSoft Nemesfémmûves,
Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-
saság (1116 Budapest, Kondorosi út 35., telephelye:
1118 Budapest, Tétényi út 28.; cégjegyzékszáma:
01 06 312158; adószáma: 28441616-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TÍZEK Felszámoló
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 1211 Budapest, Gyep-
sor u. 1., levelezési cím: 1751 Bp., Pf. 49.

A Pest Megyei Bíróság
5.Fpk.13-07-000994/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) John & Évi Kereskedelmi
Betéti Társaság (2045 Törökbálint, Nyár utca 8.; cégjegy-
zékszáma: 13 06 045710; adószáma: 21447381-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST
Vagyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
VI. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000232/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DUAL-HAVEXA Épitõipari és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (9022 Gyõr,
Szent István út 45.; cégjegyzékszáma: 08 09 001403; adó-
száma: 10426065-2-08) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
DUAL Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
DUAL-HAVEXA Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9024 Gyõr, Mónus Illés u. 47–49.
9022 Gyõr, Szent I. u. 41.
A bíróság által kijelölt felszámoló: City Invest Üzleti

Tanácsadó Kft., 1066 Budapest, Teréz körút 6., cégjegy-
zékszáma: 13 09 083631.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-06-006475/20. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 4. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SAPEX Egészség és Környezetvé-
delmi Korlátolt Felelõsségü Társaság (1223 Budapest,
Hur u. 5; cégjegyzékszáma: 01 09 162521; adószáma:
10695188-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4.

A Pest Megyei Bíróság
5.Fpk.13-07-001477/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) WHOLE CAR Jármû-
gyártó, Javító és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (2071 Páty, Hunyadi u. 28.; cégjegyzékszáma:
13 09 092469; adószáma: 12918117-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

2008/5. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 633



A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-003054/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HEVA-SZOLG Szolgáltató
és Kereskedelmi Betéti Társaság (1156 Budapest, Sárfû
u. 7. fszt; cégjegyzékszáma: 01 06 774577; adószáma:
22305444-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-
FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
utca 29.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-003054/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HEVA-SZOLG Szolgáltató
és Kereskedelmi Betéti Társaság (1156 Budapest, Sárfû
u. 7. fszt; cégjegyzékszáma: 01 06 774577; adószáma:
22305444-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-
FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
utca 29.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-001437/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) S. W. L. Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1156 Budapest, Nyírpalota
utca 34. fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 01 06 736307; adószá-
ma: 20776127-2-42) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-
gyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40. 6/3.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
10.Fpk.15-07-001256/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 31. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MILJAS-21N Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki u. 18.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 089935; adószáma: 21398122-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.

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 Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-07-004525/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HUN-REX Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1211 Budapest,
Szérûraktár utca 3.; cégjegyzékszáma: 01 09 872660; adó-
száma: 12512649-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2040 Budaörs, Szellõ u. 39.
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
17.Fpk.01-07-006205/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NIFA Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1181 Budapest,
Margó Tivadar u. 258., telephely: 1131 Budapest, Roko-
lya u. 1–13.; cégjegyzékszáma: 01 09 700903; adószáma:
12735125-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev. cím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.
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A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-07-004975/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GENERÁL-BAU Építõipari
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1131 Budapest, Ördög-
malom u. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 867290; adószáma:
13673259-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-
ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6., 1461 Budapest, Pf. 295.

A Nógrád Megyei Bíróság
2.Fpk.12-07-000258/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BAÁN-FÉM Építõipari és
Kereskedelmi Betéti Társaság (3078 Bátonyterenye, Ár-
pád út 8.; cégjegyzékszáma: 12 06 005194; adószáma:
22259525-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
3070 Bátonyterenye, Barátság út 9. 4. em. 14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVENT Vállalko-

zásfejlesztési, Kereskedelmi és Továbbképzõ Kft., 3100
Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09 000931.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-06-002277/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 4. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Gépjármû Export-Import
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2730
Albertirsa, Pesti út 160. (Fióktelep: 1173 Budapest, Réti-
héja u. 55.); cégjegyzékszáma: 13 06 045473; adószáma:
21432679-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szol-
gáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegy-
zékszáma: 01 09 683720.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-06-002381/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HUN-O. K. HUNGÁRIA Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (2011 Budakalász, Berdó dûlõ hrsz. 3078.; cégjegy-
zékszáma: 13 09 083118; adószáma: 11900265-2-13) 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
3.Fpk.13-07-000750/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KARADENIZ Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2300
Ráckeve, Szent István tér 1/3.; cégjegyzékszáma:
13 09 109346; adószáma: 12921164-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1089 Budapest, Orczy tér 46–48.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
10.Fpk.15-07-001040/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 3. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FA-ÉP-KER 2004 Építõipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4558 Ófehér-
tó, Kossuth utca 13.; cégjegyzékszáma: 15 06 093888;
adószáma: 21568923-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PLÉS-MIX Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Be-

téti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4251 Hajdúsámson, Rákóczi utca 32.
4274 Hosszúpályi, Rózsa utca 8.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-
értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedel-
mi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060370.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-07-000388/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 27. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KÉT SUPOLA Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1139 Buda-
pest, Kartács u. 24.; cégjegyzékszáma: 01 09 885103; adó-
száma: 11442213-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ALLEGO Vagyon-
kezelõ és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1054 Budapest, Hold
u. 21. II/4., cégjegyzékszáma: 01 09 695300.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000518/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) RETRAX Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7624 Pécs, Közép-
makár dûlõ 2/A; cégjegyzékszáma: 02 09 064821; adószá-
ma: 11543943-2-02) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7635 Pécs, Erdész u. 6.
7634 Pécs, Brassó u. 7.
7624 Pécs, Alkotmány utca 45.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
u. 33/A, cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-07-000651/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TISZAVEGYGÉP Gépgyár-
tó, Karbantartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság (3580 Tiszaújváros, Erzsébet tér 30.; cégjegy-
zékszáma: 05 09 014075; adószáma: 13945190-2-05) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

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.05-07-000607/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DIGITCOMM 6 Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (3713 Arnót, Petõfi
u. 22.; cégjegyzékszáma: 05 06 011116; adószáma:
20759438-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
DIGITCOMM Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
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.05-07-000639/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PAD-BEX Termelõ, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3459 Igrici, Petõfi Sándor u. 3.; cégjegyzékszáma:
05 09 008743; adószáma: 12604481-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
LEO-HERTZ Biztonsági, Szolgáltató és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3593 Hejõbába, Dózsa György út 45.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER

Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, 1141 Budapest, Lipótvár u. 27. III/13.,
cégjegyzékszáma: 01 10 042636.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-07-000636/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 29. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) W. R. Investment Befektetési, Ki-
vitelezõ és Szolgáltató Betéti Társaság (3525 Miskolc,
Kazinczy u. 6. IV/3.; cégjegyzékszáma: 05 06 013544; adó-
száma: 21532171-2-05) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
W. R. Sport Manager Iroda Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3535 Miskolc, Bartók B. u. 86.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000659/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „EURÓPA AUTÓHÁZ” Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság „végelszámolás alatt” (6630 Mindszent, Köztársaság
u. 7. I/4; cégjegyzékszáma: 06 09 002736; adószáma:
11089438-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
„DENZEL EURÓPA AUTÓHÁZ” Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
„EURÓPA AUTÓHÁZ” Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Horizont Holding

Tanácsadó Zrt., 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 76., cég-
jegyzékszáma: 06 10 000226.

A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000162/22. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VARIANT Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (6723
Szeged, Szilléri sgt. 24; cégjegyzékszáma: 06 09 000445;
adószáma: 10380451-2-06) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
VARIANT Építõ Szerelõ és Kereskedelmi Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság

A bíróság által kijelölt felszámoló: INVEST
ALMANACH Pénzügyi Tanácsadó, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II. 17.,
cégjegyzékszáma: 01 09 561904.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-07-000479/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SOMOGY-ÉPKER Építõipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság, f. a. (7400 Kaposvár, Baross Gábor utca 12.; cégjegy-
zékszáma: 14 09 304709; adószáma: 11813514-2-14) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SOMOGYVIEN ‘99 Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Posta utca 29.
2120 Dunakeszi, Kodály Z. u. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-

ságmenedzser és Felszámoló Részvénytársaság, 1145 Bu-
dapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-07-000492/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ARANYVÁROS Szolgáltató Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság, f. a. (7400 Kaposvár, Szent
Imre utca 29.; cégjegyzékszáma: 14 09 303902; adószáma:
11878946-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Rákóczi tér 9–11.
7400 Kaposvár, Szondi utca 32.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS

Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-07-000287/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 22. napján jogerõre
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emelkedett végzésével a(z) ANTAL-BUKOVICS-
SZEMÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társa-
ság, f. a. (7570 Barcs, Erkel F. utca 1.; cégjegyzékszáma:
14 06 307251; adószáma: 21950209-2-14) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ANTAL-BUKOVICS-SZEMÁN Kereskedelmi és Szol-

gáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7570 Barcs, József A. utca 2. I. em. 3.
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.14-07-000448/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „Köves és Fás” Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, f. a.
(7570 Barcs, Virág utca 2.; cégjegyzékszáma:
14 09 307116; adószáma: 13845708-2-14) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SOL 2006. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Irányi Dániel utca 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-07-000355/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VM-FUNDAMENT Építõ-
ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság, f. a.
(7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 7.; cégjegyzék-
száma: 14 06 307514; adószáma: 22153216-2-14) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

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
1.Fpk.14-07-000387/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 3. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ADRIANO-97. Nemzetközi
Fuvarozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társa-
ság, f. a. (8726 Iharos, Kiss u. 1.; cégjegyzékszáma:
14 06 306589; adószáma: 27691959-2-14) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ADRIANO-97. Nemzetközi Fuvarozási, Kereskedelmi

és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8800 Nagykanizsa Kazanlak krt. 12/A. fszt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000563/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ALBA-BETONIT Építõipari
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6600
Szentes, Bihari sor 5.; cégjegyzékszáma: 06 09 010226;
adószáma: 12931864-2-06) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8154 Polgárdi, Batthyány u. 82.
4211 Ebes, József Attila út 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A. I. em. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084. (A he-
lyi kirendeltség címe: 6720 Szeged, Deák F. u. 2. mfszt. 7.)

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-001965/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) RÓZSAHÍRNÖK Építõipari
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Táraság (2040 Bu-
daörs, Rózsa u. 5.; cégjegyzékszáma: 13 06 052462; adó-
száma: 28491635-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
E. u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-002398/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Dominik Könyv Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(2330 Dunaharaszti, Nyárfa u. 47.; cégjegyzékszáma:
13 06 040005; adószáma: 20622097-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BUDAPEST
INVESTMENT Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt.,
1037 Budapest, Seregély u. 17., cégjegyzékszáma: 01 10
041755.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-001692/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „3-GRÁCIA 2003” Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2030 Érd, Tímár
u. 5–7.; cégjegyzékszáma: 13 06 047560; adószáma:
20306755-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-001704/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) CSATÓ-ÉP Építõ, Asztalos-
ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
(2144 Kerepes, Juhász Gyula u. 19.; cégjegyzékszáma:
13 06 056183; adószáma: 21401413-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-001843/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Kántor Építõipari és Szolgál-
tató Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Gárdonyi u. 11; cég-
jegyzékszáma: 13 09 079293; adószáma: 12363500-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000645/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ROSESTREET Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6722
Szeged, Gogol u. 3.; cégjegyzékszáma: 06 09 009982;
adószáma: 12460212-2-06) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
5830 Battonya, Rózsa u. 84.
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 Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-001855/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TERRAQUA Építõipari Be-
téti Társaság (2083 Solymár, Kápolna utca 20.; cégjegy-
zékszáma: 13 06 048634; adószáma: 21784787-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonke-
zelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Buda-
pest, Csévi út 11/B, cégjegyzékszáma: 01 09 461424.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-002199/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Tibet Kereskedelmi Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (2310 Szigetszentmik-
lós Munkásõr u. 12/B; cégjegyzékszáma: 13 06 010608;
adószáma: 24433538-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BUDAPEST
INVESTMENT Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt.,
1037 Budapest, Seregély u. 17., cégjegyzékszáma: 01 10
041755.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-002214/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) IMAN 2001 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt (2092
Budakeszi (Kakukhegy), Nefelejcs u. 34.; cégjegyzék-
száma: 13 06 041208; adószáma: 21038536-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX AUDIT Vállal-
kozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Budapest,
Jeszenák János u. 59., cégjegyzékszáma: 01 09 067624.

A Pest Megyei Bíróság
12.Fpk.13-07-001260/6. sz. végzése

felszámolás megindításának
közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 1. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SOVALIN Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2142 Nagytar-
csa, Ady Endre u. 37., Elõzõ székhely: 1156 Budapest,
Sárfû u. 17. I/3.; cégjegyzékszáma: 13 09 109031; adószá-
ma: 10806807-2-13) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyon-
kezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A., cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A Nógrád Megyei Bíróság
2.Fpk.12-07-000234/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „Prioritás-IKSZ” Ingatlan-
forgalmazási és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (3100 Salgótarján, Kassai sor 6.; cég-
jegyzékszáma: 12 09 003840; adószáma: 12789746-2-12)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVENT Vállalko-
zásfejlesztési, Kereskedelmi és Továbbképzõ Kft., 3100
Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09 000931.

A Pest Megyei Bíróság
12.Fpk.13-07-001459/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KISKAMPO Kereskedelmi, Ven-
déglátó és Szolgáltató Betéti Társaság(2085 Pilisvörös-
vár, Szondi u. 96., elõzõ székhelye: 2000 Szentendre, Fe-
hérvíz út 12. I. em. 5., fióktelepe: 2000 Szentendre, Autó-
buszállomás 387/2. hrsz.; cégjegyzékszáma: 13 06 037254;
adószáma: 20699255-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VADÁSZ & PART-
NERS Felszámoló, Vagyonfelügyelõ és Tanácsadó Kft.,
1112 Budapest, Neszmélyi u. 44., cégjegyzékszáma: 01 09
266939.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000843/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KONTAKT Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4033 Debrecen,
Balmazújvárosi út 10.; cégjegyzékszáma: 09 09 013859;
adószáma: 10669628-2-09) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.
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Elõzõ székhelye(i):
8220 Balatonalmádi, Szent Imre herceg u. 12. I/3.
8220 Balatonalmádi, Árpád utca 43.
Jogelõd(ök):
KONTRAKT’96. Kereskedelmi 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 Nógrád Megyei Bíróság
2.Fpk.12-07-000257/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DIAMÉT Vasipari és Szolgáltató
Betéti Társaság (3132 Nógrádmegyer, Gárdonyi Géza
u. 3.; cégjegyzékszáma: 12 06 005212; adószáma:
22273170-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVENT Vállalko-
zásfejlesztési, Kereskedelmi és Továbbképzõ Kft., 3100
Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09 000931.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-002021/10. 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) Kendi Kereskedelmi Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (1142 Budapest, Sárrét
park 3/C 2. em. 9.; cégjegyzékszáma: 01 09 724158; adó-
száma: 13217581-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000637/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FILEMA Kereskedelmi Be-
téti Társaság (7629 Pécs, Komlói utca 63. C ép.; cégjegy-
zékszáma: 02 06 072561; adószáma: 22499288-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
f & f Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9154 Mosonszentmiklós, József A. u. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Rész-
vénytársaság, 1092 Budapest, Ferenc krt. 40. II./16., cég-
jegyzékszáma: 01 10 045659.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
5.Fpk.09-07-000565/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) LOGWORLD Logisztikai
Szaktanácsadó Betéti Társaság (4029 Debrecen, Csapó
utca 90. 5. em. 13.; cégjegyzékszáma: 09 06 013989; adó-
száma: 22203153-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-07-000520/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MECSEK-SECURITY Va-
gyonvédelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7636
Pécs, Csipke utca 5.; cégjegyzékszáma: 02 09 068193;
adószáma: 12874598-2-02) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MECSEK-SECURITY Vagyonvádelmi Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Portfólió Befektetési

és Vállalkozási Kft., 7400 Kaposvár, Virág utca 21., cég-
jegyzékszáma: 14 09 000928.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000323/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
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emelkedett végzésével a(z) Roleri Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (7633 Pécs, Páfrány u. 43.; cég-
jegyzékszáma: 02 06 063283; adószáma: 20074061-2-02)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):

7633 Pécs, Páfrány u. 43.

7621 Pécs, Apáca u. 15

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-
számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzék-
száma: 01 09 562281. (A helyi kirendeltség címe: 7624
Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. I. em. 107.)

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-07-002292/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SZE-KO Vagyonvédelmi Be-
téti Társaság (2314 Halásztelek, Béke u. 52.; cégjegyzék-
száma: 13 06 040803; adószáma: 21015889-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonke-
zelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Buda-
pest, Csévi út 11/B, cégjegyzékszáma: 01 09 461424.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-07-001703/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) VILL-EURO’55 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámo-
lás alatt (2049 Diósd, Homokbánya utca 4.; cégjegyzék-
száma: 13 09 109014; adószáma: 13519371-2-13) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):

VILL-EURO’55 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Elõzõ székhelye(i):

1115 Budapest, Bártfai u. 44. fszt.

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
8.Fpk.13-07-001938/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Aszabók Trans Fuvarozási és
Szolgáltatási Korlátolt Felelõsségû Társaság (2310
Szigetszentmiklós, Széna utca 10.; cégjegyzékszáma:
13 09 096051; adószáma: 13114749-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-
ságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-07-001765/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 7. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HARMÓNIA-LUX Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2765
Farmos, Szelei u. 28.; cégjegyzékszáma: 13 09 085731;
adószáma: 10762831-2-01) adós felszámolását fõeljárás-
ként 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
8.Fpk.13-07-000914/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Kunsági Ásványvíz Palacko-
zó Korlátolt Felelõsségû Társaság (2340 Kiskunlacháza,
Vasút út 5.; cégjegyzékszáma: 13 09 107016; adószáma:
13380106-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Óhegy Irodaház Ingatlanforgalmazó és Üzemeltetõ

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1103 Budapest, Óhegy utca 2–4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-

ságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.
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A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-003994/7. 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) KRISZT Autójavító és Szolgálta-
tó Betéti Társaság Végelszámolás alatt (1173 Budapest,
Ujlak u. 49. IV/19; cégjegyzékszáma: 01 06 710576; adó-
száma: 28928414-1-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KRISZT Autójavitó és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-07-000234/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TESZIGÓ Építõipari Betéti Tár-
saság (7130 Tolna, Hársfa u. 13.; cégjegyzékszáma:
17 06 003641; adószáma: 26476973-2-17) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7130 Tolna, Babits M. u. 50.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-07-000518/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ERDEX Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(3663 Arló, Mátyás király út 108.; cégjegyzékszáma:
05 06 012996; adószáma: 21414604-1-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ERDEX Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3661 Ózd-Hódoscsépány, Hossó út 58.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-
gáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1055 Bu-
dapest, Stollár Béla u. 3/A V/1., cégjegyzékszáma: 01 10
043170.

A Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-07-000080/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „NO-LIMIT PLUSSZ” Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7200 Dom-
bóvár, IV. u. 3.; cégjegyzékszáma: 17 09 004659; adó-
száma: 12521001-2-17) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
5600 Békéscsaba, Szent István tér 11.
7621 Pécs, Citrom u. 2–6.
Nem bejegyzett székhelye(i):
7200 Dombóvár, IV. utca 2–6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000470/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) B-FOL Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (8134 Mátyásdomb, Rákóczi
utca 26.; cégjegyzékszáma: 07 06 002708; adószáma:
22038553-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ANT Kereskedelmi és Szoltáltató Betéti Társaság
ANTKER Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Kodolányi u. 10. IX/33.
8000 Székesfehérvár, Száva u. 6.
8000 Székesfehérvár, Kodolányi utca 10. 9. em. 33.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT

Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034 Buda-
pest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09 066529.
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A Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-07-000159/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) JACO-THERM Energetikai
Fejlesztõ, Tervezõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (7020 Dunaföldvár, Vak Bottyán tér 16.; cég-
jegyzékszáma: 17 09 004620; adószáma: 11455947-2-17)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
JACO-TRADE Kereskedelmi, Termelõ és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
JACO-TRADE Kereskedelmi, Termelõ és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság „felszámolás alatt”
JACO-TRADE Kereskedelmi, Termelõ és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2400 Dunaújváros, Platán köz 9.
1106 Budapest, Csillagvirág u. 3.
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 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-07-000710/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „AGROTIL” Agrárkereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3529 Miskolc,
Bottyán János u. 12.; cégjegyzékszáma: 05 09 010250;
adószáma: 10631434-2-05) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3529 Miskolc, Engels u. 55. IV/3.
3529 Miskolc, Perczel Mór u. 29.
1036 Budapest, Lajos utca 118–120. C ép. 9. lház.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-

lános Vállalkozási Zártkörûen Mûködõ Rényvénytársa-
ság, 1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh. 7–8., cégjegyzék-
száma: 01 10 044074.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-005707/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 29. napján jogerõre emel-

kedett végzésével a(z) „HUMANITY” Kelet-Magyaror-
szág Tanácsadó és Fejlesztési Betéti Társaság végelszá-
molás alatt (1151 Budapest, Szlacsányi u. 108.; cégjegy-
zékszáma: 01 06 728324; adószáma: 20566306-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):

„HUMANITY” Kelet-Magyarország Tanácsadó és Fej-
lesztési Betéti Társaság

A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER
& CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest,
Árpád u. 57–59. I. em. 8.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-07-000434/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) EUROSCHULE Hegesztõ-minõ-
sítõ képzõ és Hegesztéstechnikai Korlátolt Felelõsségû
Társaság (3700 Kazincbarcika, Egressy u. 1; cégjegyzék-
száma: 05 09 003338; adószáma: 11073732-2-05) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-
moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A 1. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000374/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Rozmaring 2003 Építõipari
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2400
Dunaújváros, Római körút 27. 7. em. 3.; cégjegyzékszá-
ma: 07 09 011007; adószáma: 13107664-2-07) adós fize-
tésképtelenségét megállapította és a felszámolását elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):

5530 Vésztõ, Balassa u. 6.

7100 Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 39. VII. em. 21.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár A.
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.
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A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-06-000506/17. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2006. szeptember 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HAVA Agrárfejlesztõ, Szol-
gáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (1132 Budapest, Gyöngyház u. 2. 3/2.; cégjegyzék-
száma: 01 09 868945; adószáma: 11111348-2-07) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ALEXANDER BRÓKER ÉRTÉKPAPÍR FORGAL-

MAZÓ KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG
HAVA Agrárfejlesztõ, Szolgáltató és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Szekfû Gy. u. 3.
8000 Székesfehérvár, Táncsics M. u. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft, 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001185/4. 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) „BB FA KER” Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4401 Nyír-
egyháza-Nyírszõlõs, Mátyás bokor 20.; cégjegyzékszáma:
15 09 066472; adószáma: 12514885-2-15) adós fizetés-
képtelenségét 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 Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-005250/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KÁR – CAR Autójavító Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (1173 Budapest, Pesti u. 62.
fszt 2.; cégjegyzékszáma: 01 09 725333; adószáma:
13241221-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001209/4. 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) KOLVIR Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki u. 18.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 092458; adószáma: 21900352-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-
értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedel-
mi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001192/4. 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) „Nyír-Csen-Tó” Termelõ, Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4515 Kék, Ady
Endre utca 6.; cégjegyzékszáma: 15 06 086935; adószá-
ma: 20358549-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Kis u. 17.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszakér-

tõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedel-
mi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060370.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-004204/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ATÁNER-BAU Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (1039
Budapest, Szilke u. 8. 3. em. 10.; cégjegyzékszáma:
01 06 764651; adószáma: 21951334-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-006251/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MILTON CONSULTING
Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság „végelszámolás alatt” (1137 Budapest,
Szent István park 15.; cégjegyzékszáma: 01 09 705031;
adószáma: 12821167-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001186/4. 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) KOSZÁREVA NINA Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Ta-
vasz u. 8.; cégjegyzékszáma: 15 06 089837; adószáma:
21383506-2-15) 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 Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-07-000208/8. 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) AMISYS Tervezõ, Gyártó,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (1035 Budapest, Miklós tér 1., telephelye:
1149 Budapest, Kupa vezér útja 7.; cégjegyzékszáma:
01 09 568881; adószáma: 12247585-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1144 Budapest, Füredi u. 9/D

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., levelezési cím: 1581 Bp., Pf. 108.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-07-004605/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Magyar Épületszerelõ Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság(1097 Budapest, Koppány
u. 13–15; cégjegyzékszáma: 01 10 042530; adószáma:
10930252-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Magyar Épületszerelõipari Részvénytársaság
Magyar Épületszerelõ Részvénytársaság
Elõzõ székhelye(i):
1097 Budapest, Koppány u. 5–11.
Jogelõd(ök):
FÕSZER Épületgépészeti és Építési Vállalkozó Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Invest-

ment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Buda-
pest, Seregély u. l7., 1301 Bp., Pf. 18.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
7.Fpk.09-07-000600/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MUVI-BAU Építõipari Korlátolt
Felelõsségû Társaság (6570 Barcs, Szentesi út 3.; cégjegy-
zékszáma: 14 09 307595; adószáma: 13749578-2-14) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. l.
I. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000961/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SZIL-TÓ BAU Építõipari
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Kivitelezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (4060
Balmazújváros, Kossuth utca 69.; cégjegyzékszáma:
09 09 009738; adószáma: 13056506-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):

SZIL-TÓ BAU Épitõipari Kivitelezõ Korlátolt Felelõs-
ségû Táraság

Elõzõ székhelye(i):

4060 Balmazújváros, Batthyány utca 30.

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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001318/5. 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) INWEYX Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki út 18.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 090908; adószáma: 21504248-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

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: 4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 13.)

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000418/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) VBBS Ipari, Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (5000 Szolnok, Mester út 35. fszt. 4.; cégjegyzék-
száma: 16 09 008859; adószáma: 13729484-2-16) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):

VBBS Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-
lelõsségû Társaság

A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-
moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félemelet 13., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000374/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) F+F XXI. Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(5000 Szolnok, Panda u. 12.; cégjegyzékszáma:
16 06 007367; adószáma: 20905134-2-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
F+F XXI. Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
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
1.Fpk.16-07-000344/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való köz-
zétételét, hogy a(z) 2007. december 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) CSER-BAU Építõipari Ki-
vitelezõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (5126 Jászfényszaru, Fürst S. u. 84.; cégjegyzékszá-
ma: 16 09 005874; adószáma: 11948001-2-16) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-07-000349/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FAGUS-FRACHT Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (8562 Nagytevel,
Kossuth utca 82.; cégjegyzékszáma: 19 06 508533; adó-
száma: 22339029-2-19) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Ka-
zal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

2008/5. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 647



A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-07-000221/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) VEKTOR SPAN Bútoripari, Fa-
feldolgozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (3070 Bátonyterenye, Ózdi út 11.; cég-
jegyzékszáma: 12 09 005199; adószáma: 11773322-2-12)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
V-IKEA Bútoripari, Fafeldolgozó, Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1113 Budapest, Bartók Béla út 152. C ép.
1238 Budapest, Páncsics Mihály u. 100.
1074 Budapest, Dohány utca 77.
1091 Budapest, Üllõi út 19.
1078 Budapest, Hernád u. 56. B ép.
1015 Budapest, Ostrom utca 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: B & B Gazdasági

Tanácsadó Kft., 3100 Salgótarján, Kun utca 2., cégjegy-
zékszáma: 12 09 001547.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-07-000081/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 4. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Czövek és Társa Kereskedelmi Be-
téti Társaság (8248 Nemesvámos, Muskátli u. 11.; cég-
jegyzékszáma: 19 06 502479; adószáma: 27253184-2-19)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8200 Veszprém, Pipacs u. 28
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS

Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi ki-
rendeltség címe: 8200 Veszprém, Egyetem u. 9.)

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-07-000216/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „KOMA-TOUR” Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8200 Veszprém, Május 1. utca 8. 2. em. 5.; cégjegyzék-

száma: 19 09 506284; adószáma: 12793024-2-19) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8200 Veszprém, Halle utca 7. G. ép. 4. em. 12.
8200 Veszprém, Mester utca 1.
8200 Veszprém, Munkácsy utca 3/C 4. em. 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-001638/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) JACEK Szolgáltató Betéti Társa-
ság (2000 Szentendre, Eper út 7.; cégjegyzékszáma:
13 06 048035; adószáma: 21577536-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VADÁSZ & PART-
NERS Felszámoló, Vagyonfelügyelõ és Tanácsadó Kft.,
1112 Budapest, Neszmélyi u. 44., cégjegyzékszáma: 01 09
266939.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-07-000375/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) E&R SCHOOL Oktatási és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8200 Veszprém,
Petõfi S. utca 2.; cégjegyzékszáma: 19 09 508323; adószá-
ma: 13537054-2-19) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-
ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6., cégjegyzékszáma: 01 09 680225.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-001850/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 4. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Vavillant Szolgáltató Betéti Tár-
saság (2214 Pánd, Hunyadi utca 13.; cégjegyzékszáma:
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13 06 044906; adószáma: 21400395-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-
ságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000511/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Somogy Sprint Magas és
Mélyépítõ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (8697 Öreglak, Fõ utca 49/B; cégjegy-
zékszáma: 14 09 305753; adószáma: 13203344-2-14) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett székhelye(i):
7623 Pécs, Hal József utca 1/A 3. em. 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
5.Fpk.09-07-000644/12. 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) GLOBAL RA-TI Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (4002 Debrecen, Mé-
hészföld utca 3.; cégjegyzékszáma: 09 09 008638; adó-
száma: 12801066-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4251 Hajdúsámson, Rózsa utca 5.
4264 Nyírábrány, Ady Endre utca 25.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. l.
I. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000342/17. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „Tóth és Társa” Építõipari Tervezõ
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság (7621 Pécs, Rákóczi út 1. I/112; cégjegyzékszáma:
02 09 063788; adószáma: 11364175-2-02) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zártkörûen mûködõ Részvénytársaság,
1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. em., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 042854.

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-07-000656/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Horváth és Társai Kereske-
delmi, Vendéglátó és Szolgáltató Betéti Társaság „vég-
elszámolás alatt” (6800 Hódmezõvásárhely, Csengettyû
köz 4. 6. em. 18.; cégjegyzékszáma: 06 06 015001; adó-
száma: 26468093-2-06) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ZSO Kereskedelmi Vendéglátó és Szolgáltató Betéti

Társaság
Walter Kereskedelmi Vendéglátó és Szolgáltató Betéti

Társaság
Horváth és Társai Kereskedelmi, Vendéglátó és Szol-

gáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7100 Szekszárd, Palánki-hegy, Sió-csárda
7200 Dombóvár, Rákóczi u. 39.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonke-

zelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A., cégjegyzékszáma: 01 09 739104. (A helyi kiren-
deltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-003329/9. sz. végzése

felszámolás megindításának
közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 7. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) COLOSSEUM INVEST Építõipa-
ri Fõvállalkozó Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (1139 Budapest, Üteg u. 31. fszt.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 867199; adószáma: 13005964-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanács-
adó Kft., 1107 Budapest Mázsa tér 5–7. Levelezési cím:
1539 Bp., Pf. 630.
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A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-001973/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 7. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) B. H. 2004. Európa Tanácsadó és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1107 Buda-
pest, Szállás u. 14/A; cégjegyzékszáma: 01 09 724270;
adószáma: 13219837-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Invest-
ment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Buda-
pest, Seregély u. l7., 1301 Bp., Pf. 18.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000967/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MAYO-CORPORATION 2000
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (4100 Berettyóújfalu, Sinka István utca 8.; cégjegy-
zékszáma: 09 09 007711; adószáma: 12578553-2-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MAYCO-CORPORATION 2000 Kereskedelmi és Szol-

gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TANÁCS-ADÓ

Pénzügyi Gazdasági Zrt., 4030 Debrecen, Fokos u. 14.,
cégjegyzékszáma: 09 10 000162.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-004011/7. 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) ALFA 2002 Ingatlanforgalmi
és Könyvelõ Betéti Társaság Végelszámolás alatt
(1214 Budapest, Szigligeti utca 4.; cégjegyzékszáma:
01 06 750570; adószáma: 21392322-1-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ALFA 2002 Ingatlanforgalmi és Könyvelõ Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
1183 Budapest, Zalán u. 39.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-07-000479/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BAL-TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (7700 Mohács, Ete János u. 8/B; cégjegyzék-
száma: 02 09 063175; adószáma: 11018458-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BAL-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-006198/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Mérai Kereskedelmi és Szol-
gáltató Közkereseti Társaság „végelszámolás alatt”
(1133 Budapest, Garam u 27. 2. em. 20.; cégjegyzékszá-
ma: 01 03 022897; adószáma: 28717915-1-41) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000279/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BÓDI TEAM Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (8100 Várpalota, Liliom
utca 10. 1. em. 4.; cégjegyzékszáma: 19 06 506912; adó-
száma: 21470910-2-19) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
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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.19-07-000350/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Tervmester Tervezõ, Kivite-
lezõ és Szogláltató Betéti Társaság (8258 Badacsonyto-
maj, Nagykör út 22.; cégjegyzékszáma: 19 06 508618;
adószáma: 21359316-2-19) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1035 Budapest, Kerék u. 6. 8. em. 46.
1191 Budapest, Kosárfonó u. 12. 8. em. 30.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II/l6., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001193/4. 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) GELÁV-21 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
utca 15.; cégjegyzékszáma: 15 06 090818; adószáma:
21500763-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4600 Kisvárda, Litki út 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Könyvvizs-

gáló és Gazdasági Szakértõ Kft., 4400 Nyíregyháza, Vas-
vári P. u. 3., cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000584/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Liget Trans 2000 Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2066 Szár, Vértes
utca 25.; cégjegyzékszáma: 07 06 009713; adószáma:

20759610-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását 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
11.Fpk.13-07-002007/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 12. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BATTA GLAS Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (2030 Érd, Dévai
utca 43.; cégjegyzékszáma: 13 06 053476; adószáma:
22122184-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA Fel-
számoló és Tanácsadó Kft., 2100 Gödöllõ, Dózsa Gy.
út 33. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 11 09 002635.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-07-003992/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) LACA 2003 Építõipari és Kereske-
delmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1047
Budapest, Károlyi István út 14.; cégjegyzékszáma:
01 06 756044; adószáma: 21542857-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
LACA 2003 Építõipari és Kereskedelmi Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-07-005788/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HEP Általános Kereske-
delmi Közkereseti Társaság „végelszámolás alatt”
(1052 Budapest, Pesti Barnabás u. 6; cégjegyzékszáma:
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01 03 022379; adószáma: 24542753-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HEP Általános Kereskedelmi Közkereseti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2340 Kiskunlacháza, Nyár u. 9.
1124 Budapest, Nagysalló u. 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001206/4. 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) VALENATA Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki u. 18.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 090643; adószáma: 21491043-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69, cég-
jegyzékszáma: 15 09 060631.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-001396/15. sz. végzése

felszámolás megindításának
közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TS és TE Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2000 Szentendre,
Ipartelep hrsz. 039/12.; cégjegyzékszáma: 13 09 069251;
adószáma: 10979886-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000399/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 30. napján jogerõre emel-

kedett végzésével a(z) HUNGA-FARM Kereskedelmi és
Szolgálgató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (8100 Várpalota, Fehérvári út 7.; cégjegyzék-
száma: 19 09 506397; adószáma: 10370665-2-19) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„PONGRÁCZ” Lovas és Sportszolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
HUNGA-FARM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2500 Esztergom, Galagonyás u. 4.
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 113.
8000 Székesfehérvár, Köztársaság u. 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS

Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi ki-
rendeltség címe: 8200 Veszprém, Egyetem u. 9.)

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000525/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NA-JÓ 2002 Kereskedelmi
Betéti Társaság (2484 Agárd, Marx tér 3.; cégjegyzék-
száma: 07 06 011414; adószáma: 21412097-2-07) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CON-
SULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonér-
tékelõ Zrt, 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 042573.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001320/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PELICAN NET-21 Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Litki út 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090953; adószáma:
21508077-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
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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: 4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 13.)

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-003886/7. 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) ARANY TÓ Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszá-
molás alatt (1027 Budapest, Margit krt. 44; cégjegyzék-
száma: 01 09 263948; adószáma: 10839498-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ARANY TÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001319/5. 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) WHITE HORSE NET Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Litki út 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090011; adószáma:
21415148-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
WHITE HORSE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi

Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Ka-
zal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 13.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001323/5. 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) LIDER-IG-2000 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4624 Tiszabezdéd, Sport
út 32.; cégjegyzékszáma: 15 06 087784; adószáma:
20770358-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
DUBRAVA-2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi

Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Ka-
zal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 13.)

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-07-000739/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KÉT GA-MONA Kereskedelmi Be-
téti Társaság (4225 Debrecen, Deák u. 33.; cégjegyzék-
száma: 09 06 012802; adószáma: 21849556-2-09) 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 Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-07-000586/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DENETOR 2004 Építõipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1156 Budapest, Páskomliget u. 75. 8. em. 31.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 729824; adószáma: 13331607-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: L Q D Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-07-000653/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) INTERCITY-R Építõipari
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. „végelszámolás alatt”
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(6725 Szeged, Faragó u. 20.; cégjegyzékszáma:
06 06 013164; adószáma: 21369669-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
INTERCITY-R Építõipari Kereskedelmi és Szolgál-

tató Bt.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonke-

zelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104. (A helyi kiren-
deltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-07-000283/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) VÖRÖS-KER Marketing és Ke-
reskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (3060
Pásztó, Kossuth út 16.; cégjegyzékszáma: 12 06 002882;
adószáma: 24046264-2-12) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
INSTI-VT. Bébi- és Gyermekruházati Nagy- és Kiske-

reskedelmi Betéti Társaság
VÖRÖS-KER Marketing és Kereskedelmi Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TIZEK Felszámoló,

Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 1211 Budapest, Gyep-
sor út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 729062.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-07-000282/19. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BYPIX Szolgáltató Betéti
Társaság (7632 Pécs, Egressy G. utca 38.; cégjegyzék-
száma: 02 06 064727; adószáma: 20090890-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GYÜMÖLCSVIRÁG Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7636 Pécs, Polgárszõlõ u. 32.
7632 Pécs, Maléter Pál út 122.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Portfólió Befektetési

és Vállalkozási Kft., 7400 Kaposvár, Virág utca 21., cég-
jegyzékszáma: 14 09 000928.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000665/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 3. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BARREL-2000 Üzemanyagke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (2400 Dunaújváros, Dózsa György út 721/1.; cégjegy-
zékszáma: 07 09 006971; adószáma: 11924944-2-07) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: INVEST ALMA-
NACH Pénzügyi Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16. II/17., cégjegyzék-
száma: 01 09 561904.

A Csongrád Megyei Bíróság
9.Fpk.06-07-000492/11. 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) TRIÁSZ Építõipari Tervezõ és
Kivitelezõ Kft. (6640 Csongrád, Dózsa Gy. tér 18.; cég-
jegyzékszáma: 06 09 000961; adószáma: 10540837-2-06)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6640 Csongrád, Szentesi u. 4.
Jogelõd(ök):
T TRIÁSZ Építõipari Tervezõ és Kivitelezõ Korlátolt

Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926. (A helyi kirendelt-
ség címe: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001191/4. 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) KAMILLA-RUSZ Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
u. 22.; cégjegyzékszáma: 15 06 088929; adószáma:
21088933-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
KAMILLA 21. Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
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A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69, cég-
jegyzékszáma: 15 09 060631.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-004698/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Oltás-Technikai Tervezõ,
Szolgáltató, Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (rövidített elnevezése: Oltás-Technikai Kft.)
(1158 Budapest, Bezsilla Nándor u. 1.; cégjegyzékszáma:
01 09 731933; adószáma: 13373382-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: l399 Bp., Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-005386/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ALADÁR Építõipari Szolgáltató
Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (rövidített elne-
vezése: Aladár Bt. „v. a.”) (1202 Budapest, Török Flóris
u. 29.; cégjegyzékszáma: 01 06 412583; adószáma:
28564425-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-002023/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ENERGIQS Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (rövidített elnevezése:
ENERGIQS Bt.) (1162 Budapest, Szénás utca 14.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 721298; adószáma: 20257974-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonke-
zelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Buda-
pest, Csévi u. 11/B.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000638/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) STARS-SECURITY Sze-
mély-, és Vagyonvédelmi Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (7632 Pécs, Kodolányi utca 35.; cégjegyzékszáma:
02 09 067687; adószáma: 12702857-2-02) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001197/4. 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) OLY-WAR Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4300 Nyírbátor,
Hunyadi u. 7.; cégjegyzékszáma: 15 09 067315; adószá-
ma: 12584170-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1141 Budapest, Mogyoródi út 90.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL

Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060631.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000370/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Jó – Már Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (8100 Várpalota, Pipacs
u. 44; cégjegyzékszáma: 19 06 501296; adószáma:
27239601-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági
Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7., cégjegy-
zékszáma: 01 09 710659.

A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-07-000658/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MOBIL-ÉN Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1164 Budapest, Szabadföld út 45.; cégjegyzékszáma:
01 06 768415; adószáma: 22145109-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MOBIL-ÉN Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I. em. 1.

A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-06-006190/10. 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) TIKO-FLOOR Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1191 Buda-
pest, Üllõi út 200.; cégjegyzékszáma: 01 09 703074; adó-
száma: 12779936-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1052 Budapest, Haris köz 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Invest-

ment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Buda-
pest, Seregély u. l7., 1301 Bp., Pf. 18.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-000362/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SURÁNY-TRADE Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4531 Nyírpazony,
Jázmin u. 11.; cégjegyzékszáma: 15 06 090032; adószá-

ma: 21418794-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
WEST-STAR 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-

sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 19.)

A Zala Megyei Bíróság
3.Fpk.20-07-020405/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Sm Pannon Ker Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (8800 Nagykanizsa, Király
u. 31. H lház. 2. em. 2.; cégjegyzékszáma: 20 06 036924;
adószáma: 21080045-2-20) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001299/4. 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) SALEX-NAT 2003 Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 092020; adószáma:
21819308-2-15) 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
8.Fpk.15-07-000969/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) AGRO-DOLA Mezõgazda-
sági Termelõ, Szolgáltató és Rehabilitációs Foglalkoz-
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tató Betéti Társaság (4496 Szabolcsveresmart, Szabad-
ság u. 17. A ép.; cégjegyzékszáma: 15 06 089648; adószá-
ma: 21352113-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4543 Laskod, Petõfi u. 29/A.
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 Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000349/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Ba Ro Hungária Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (9012 Gyõr, Hegymester
utca 39.; cégjegyzékszáma: 08 06 007703; adószáma:
20173641-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
9012 Gyõr, Hegymester út 39.
9030 Gyõr, Gyöngyszem u. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „Hunyadi” Válság-

menedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-07-000807/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PANEL-LUX Építõipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2030 Érd,
Ercsi út 29/B; cégjegyzékszáma: 13 09 102333; adószáma:
13446756-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BUDAPEST
INVESTMENT Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt.,
1037 Budapest, Seregély u. 17., cégjegyzékszáma: 01 10
041755.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-07-001854/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „A. B. UNIO” Ingatlanfor-
galmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2330 Dunaharaszti, Fõ utca 266.; cégjegyzékszáma:
13 09 105483; adószáma: 11672551-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-
ságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Nógrád Megyei Bíróság
2.Fpk.12-07-000264/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SK-Kõbányák Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3141
Salgótarján, Ötvözetgyár út 7.; cégjegyzékszáma:
12 09 004836; adószáma: 13630982-2-12) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szt. István krt l., cég-
jegyzékszáma: 01 10 042854.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-07-001585/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Sa-Va H-2000 Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (2000 Szentendre, Kálvá-
ria u. 63.; cégjegyzékszáma: 13 06 035289; adószáma:
20568308-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD
Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II/14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.
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A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000342/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „M-NO” Szolgáltató és Kereskedel-
mi Betéti Társaság (8252 Balatonszepezd, Dózsa Gy.
u. 52.; cégjegyzékszáma: 19 06 506835; adószáma:
21444254-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
8300 Tapolca, Vajda J. utca 27.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL

Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41., cég-
jegyzékszáma: 01 09 681843.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001204/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 8. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KASHIN-YUTAS Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki
u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 089873; adószáma:
21390193-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekteté-
si és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-07-005890/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) EURO-AUTÓ Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1106 Buda-
pest, Sárgarózsa u. 27., telephely: 2100 Gödöllõ, Szabad-
ság u. 6. A ép.; cégjegyzékszáma: 01 09 680830; adószá-
ma: 10845651-2-42) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

CÉGHIRDETMÉNYEK

Felhívás vagyon értékesítésére

A DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó
Kft. (Cg.: [01 09 679649]; 1072 Budapest, Dob u. 52.)
mint az ÚJHEGY Lakópark Kft. „f. a.” (Cg.:
[02 09 067831]; 7621 Pécs, Király u. 23–25.) kijelölt fel-
számolója

nyilvános pályázat

útján egyben értékesíti az adós tulajdonát képezõ, alábbi
ingatlanait:

– Pécs Újhegy, belterületi, 43318/17. hrsz.-ú, 3677 m2

alapterületû, kivett, beépítetlen terület megnevezésû in-
gatlan,

– Pécs Újhegy, belterületi, 43318/18. hrsz.-ú, 2902 m2

alapterületû, kivett, beépítetlen terület megnevezésû in-
gatlan,

– Pécs Újhegy, belterületi, 43320. hrsz.-ú, 2024 m2

alapterületû, lakóház, udvar, gazdasági épület megneve-
zésû ingatlan.

Az ingatlanok Pécs város délkeleti részén, belterületen,
az Újhegy nevû városrészben fekszenek. Újhegy Pécs
egyik régi lakóövezete, jellemzõen családi házas beépítés-
sel. A terület a város központi részénél magasabban fek-
szik, a városközpont kb. 2 km távolságban található. Az in-
gatlanokon egy lakópark építését tervezték, mely kivitele-
zési munkák 2004. év elején félbeszakadtak.

Irányár: 122 200 000 forint (egyszázhuszonkettõmil-
lió-kettõszázezer forint).

A bánatpénz az irányár 20%-a – melynek befizetése fel-
tétele a pályázaton való részvételnek, melyet az ajánlatot
tevõnek vételi szándéka bizonyítására az ajánlattétel be-
nyújtásának határidejéig be kell fizetnie az ÚJHEGY La-
kópark Kft. „f. a.” 10300002-10383795-49020012 sz.
bankszámlájára.

Az ingatlannal kapcsolatos tájékoztató anyag 3000 Ft +
áfa ellenérték fejében átvehetõ egy elõzetesen egyeztetett
idõpontban a felszámoló irodájában (Danyiné Agárdi
Erzsébet, 1072 Budadest, Dob u. 52.; tel.: 343-5836).

Az értékesítésre kerülõ ingatlanok megtekinthetõk 2008.
február 7-én, csütörtökön, délelõtt 11 órától 13 óráig.

A pályázatokat feladó nélküli zárt borítékban kell leadni
személyesen a DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõd-
tanácsadó Kft., 1072 Budapest, Dob u. 52. II. 9. sz. alatti
irodájában,

2008. február 12-én (kedden) délelõtt 9 óráig

„ÚJHEGY Lakópark Kft. f. a. ajánlat” megjelöléssel.

Az írásban benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, azonosító adatait,
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– cég esetén a cégjegyzékszámot, 1 hónapnál nem ré-
gebbi cégmásolatot, aláírási címpéldányt,

– a megvásárolni kívánt vagyontárgyat,
– az ajánlott fizetési feltételeket,
– a bánatpénz befizetésének igazolását,
– a 90 napos ajánlati kötöttség vállalását.
A pályázat bontására 2008. február 12-én (kedden), dél-

elõtt 10 óra 30 perckor közjegyzõ jelenlétében kerül sor a
felszámoló székhelyén.

A felszámoló fenntartja azt a jogát, hogy:
– megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredmény-

telennek nyilvánítsa;
– a legjobb ajánlattevõkkel további tárgyalásokat, foly-

tasson;
– a megfelelõ, azonos értékû – a vételár vonatkozásá-

bán legfeljebb 10%-kal eltérõ – ajánlatot benyújtó pályá-
zók között ártárgyalás alapján döntsön, melyre 2008. feb-
ruár 19-én, délelõtt 11 órakor kerülhet sor a felszámoló
székhelyén.

A felszámoló felhívja a jogszabályon alapuló elõvásár-
lási joggal rendelkezõket, hogy elõvásárlási jogukat az
ajánlati feltételek teljesítésével, az eredményhirdetés hely-
színén és idõpontjában gyakorolhatják.

Eredményhirdetés: 2008. február 19-én (kedden), dél-
elõtt 11 óra 15 perckor a felszámoló székhelyén.

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba és birtokba
adás feltétele.

A nem nyertes pályázónak a felszámoló a bánatpénzt az
eredményhirdetést követõen haladéktalanul visszafizeti.

A vételárba a hitelezõi követelés beszámítására nincs
lehetõség.

A DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó
Kft. (Cg.: [01 09 679649]; 1072 Budapest, Dob u. 52.)
mint a VITABONA Kft. „f. a.” (Cg.: [07 09 003466];
7003 Sárbogárd, Vasút u. 2.) kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós tulajdonát képezõ, Polgárdi, Batt-
hyány u.-i 790/2. hrsz. alatti, 13 269 m2 alapterületû, ma-
lom megnevezésû ingatlant. Az ingatlan Fejér megyében,
Polgárdi város belterületén található. Az ingatlan kiváló
közlekedési feltételekkel rendelkezik, az M7-es autópálya
mentén egyik elõtelepülése a Balatonnak. A Balatontól
mindössze 12 km-re, a Velencei-tótól is csupán 25 km-re
terül el.

Irányár: 8 500 000 Ft (nyolcmillió-ötszázezer forint).
A bánatpénz az irányár 20%-a – melynek befizetése fel-

tétele a pályázaton való részvételnek, melyet az ajánlatot
tevõnek vételi szándéka bizonyítására az ajánlattétel be-
nyújtásának határidejéig be kell fizetnie a VITABONA
Kft. „f. a.” 11996303-04203047-00000000 sz. bankszám-
lájára.

Az ingatlannal kapcsolatos tájékoztató anyag 3000 Ft +
áfa ellenérték fejében átvehetõ egy elõzetesen egyeztetett
idõpontban a felszámoló irodájában (Danyiné Agárdi
Erzsébet, 1072 Budadest, Dob u. 52.; tel.: 343-5836).

Az értékesítésre kerülõ ingatlan megtekinthetõ 2008.
február 5-én (kedden), 10 órától 12 óráig.

A pályázatokat feladó nélküli zárt borítékban kell leadni
személyesen a DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõd-
tanácsadó Kft., 1072 Budapest, Dob u. 52. II. 9. sz. alatti
irodájában,

2008. február 12-én (kedden), délelõtt 9 óráig

„VITABONA Kft. f. a. ajánlat” megjelöléssel.

Az írásban benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, azonosító adatait,
– cég esetén a cégjegyzékszámot, 1 hónapnál nem ré-

gebbi cégmásolatot, aláírási címpéldányt,
– a megvásárolni kívánt vagyontárgyat,
– az ajánlott fizetési feltételeket,
– a bánatpénz befizetésének igazolását,
– a 90 napos ajánlati kötöttség vállalását.
A pályázat bontására 2008. február 12-én (kedden), dél-

elõtt 10 órakor közjegyzõ jelenlétében kerül sor a felszá-
moló székhelyén.

A felszámoló fenntartja azt a jogát, hogy:
– megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredmény-

telennek nyilvánítsa;
– a legjobb ajánlattevõkkel további tárgyalásokat foly-

tasson;
– a megfelelõ, azonos értékû – a vételár vonatkozásá-

bán legfeljebb 10%-kal eltérõ – ajánlatot benyújtó pályá-
zók között ártárgyalás alapján döntsön, melyre 2008. feb-
ruár 19-én (kedden), délelõtt 9 órakor kerülhet sor a felszá-
moló székhelyén.

A felszámoló felhívja a jogszabályon alapuló elõvásár-
lási joggal rendelkezõket, hogy elõvásárlási jogukat az
ajánlati feltételek teljesítésével, az eredményhirdetés hely-
színén és idõpontjában gyakorolhatják.

Eredményhirdetés: 2008. február 19-én (kedden), dél-
elõtt 9 óra 15 perckor a felszámoló székhelyén.

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba és birtokba
adás feltétele.

A nem nyertes pályázónak a felszámoló a bánatpénzt az
eredményhirdetést követõen haladéktalanul visszafizeti.

A vételárba a hitelezõi követelés beszámítására nincs
lehetõség.

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (Cg.:
[01 10 042854]; 1055 Budapest, Szent István krt. 1.)
mint a J. WEIGAND Termelõ és Kereskedelmi Kft.
„f. a.” (Cg.: [19 09 500216]; 8264 Szigliget, Kossuth
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u. 30.) Veszprém Megyei Bíróság által kijelölt felszá-
molója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát
képezõ alábbi ingatlanokat:

1. Szigliget külterület, 0143/103. hrsz. alatti „szõlõ”
megnevezésû 1490 m2, haszonélvezeti jogokkal terhelt in-
gatlan.

Az ingatlan becsült értéke: 186 250 Ft + áfa.
Bánatpénz: 20 000 Ft.
A vevõnek vállalnia kell az ingatlanon jelenleg fennálló

és késõbb felmerülõ valamennyi környezeti kár elhárítását
korlátozás nélkül.

2. Szigliget külterület, 0143/104. hrsz. alatti „szõlõ”
megnevezésû 1490 m2, haszonélvezeti jogokkal terhelt in-
gatlan.

Az ingatlan becsült értéke: 186 250 Ft + áfa.
Bánatpénz: 20 000 Ft.
A vevõnek vállalnia kell az ingatlanon jelenleg fennálló

és késõbb felmerülõ valamennyi környezeti kár elhárítását
korlátozás nélkül.

3. Szigliget külterület, 0143/105. hrsz. alatti „szõlõ”
megnevezésû 1490 m2, haszonélvezeti jogokkal terhelt in-
gatlan.

Az ingatlan becsült értéke: 186 250 Ft.
Bánatpénz: 20 000 Ft.
A vevõnek vállalnia kell az ingatlanon jelenleg fennálló

és késõbb felmerülõ valamennyi környezeti kár elhárítását
korlátozás nélkül.

4. Szigliget külterület, 0143/106. hrsz. alatti „szõlõ”
megnevezésû 1490 m2, haszonélvezeti jogokkal terhelt in-
gatlan.

Az ingatlan becsült értéke: 186 250 Ft + áfa.
Bánatpénz: 20 000 Ft.
A vevõnek vállalnia kell az ingatlanon jelenleg fennálló

és késõbb felmerülõ valamennyi környezeti kár elhárítását
korlátozás nélkül.

Az ingatlanok értékbecslése elõzetes idõpont-egyezte-
tés 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 pél-
dányban „J. WEIGAND – PÁLYÁZAT” jeligével a fel-
számolóbiztos, 1055 Budapest, Szent István körút 1.
I. emeleten lévõ titkárságán kell benyújtani jelen közle-

mény Cégközlönyben való megjelenését (2008. január 24.)
követõ 15. nap, legkésõbb 12 óráig, vagy postai úton eljut-
tatni az 1399 Budapest, Pf. 701/313 címre úgy, hogy a kül-
demény a megjelölt határidõig a felszámoló irodájába, a
bánatpénz a bankszámlára beérkezzen.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ered-

ménytelennek 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 alapján,

– 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
kérhetõ munkanapokon 9–12 óra között az alábbi elér-
hetõségen: 1055 Budapest, Szent István körút 1. I. em.,
dr. Dienes Tamás (tel.: 302-3420).

A NOVUM Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó és Mûsza-
ki Szolgáltató Kft. (Cg.: [01 09 268312]; 1068 Budapest,
Benczúr u. 8. I. 5.) mint a BÉKÉSFACT Gazdasági,
Pénzügyi, Tanácsadó Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma:
[01 09 708792]; székhelye: 1052 Budapest, Bécsi u. 5.;
adószáma: [11053260-2-41]) kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a BÉKÉSFACT Gazdasági, Pénzügyi, Ta-
nácsadó Kft. „f. a.” tulajdonában álló ingatlant:

Hajdúböszörmény külterület 0355/2/A. hrsz. ingatlan
felépítménye (a telek tulajdonosa: Nyisztor és Társa Kft.).

Irányár: 12 500 000 forint + áfa.
A bánatpénz mértéke a bruttó irányár 10%-a.
A megvásárlásra felkínált ingatlanért az eladó kellék-

szavatosságot nem vállal, azt kifejezetten kizárja.
A vételárat a szerzõdéskötéstõl számított 15 naptári na-

pon belül, átutalással kell megfizetni. A beszámítást a
csõdtörvény kizárja.

A csõdtörvény 49/C. §-ában meghatározott elõvásárlási
jogosultak elõvásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás ke-
retében gyakorolhatják.

A pályázati eljárás részletes feltételeit megállapító, va-
lamint a meghirdetett ingatlanokat bemutató feltételfüzet
mindkét vagyoncsoportra vonatkozóan a NOVUM Pénz-
ügyi, Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft.,
felszámoló irodájában (1068 Budapest, Benczúr u. 8. I. 5.),
munkanapokon 9–12 óra között megtekinthetõ, illetve
megvásárolható.
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A pályázati ajánlatok érvényességének feltétele a bánat-
pénz elõzetes megfizetése a BÉKÉSFACT Kft. „f. a.”
Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett
73600149-10003121 számú bankszámlájára. (A közle-
mény rovatban feltétlenül fel kell tüntetni: „BÉKÉSFACT
Kft. f. a. bánatpénz”.) A bánatpénz akkor tekinthetõ megfi-
zetettnek, ha azt az itt megadott bankszámlaszámom az
ajánlattételi határidõ elõtt 24 órával jóváírták. A bánatpénz
elõzetes megfizetését a pályázat benyújtásakor igazolni
kell.

Az elõre megfizetett bánatpénz a nyertes pályázó eseté-
ben a vételárba beszámításra kerül, míg a többi pályázónak
a pályázatok értékelését követõ 8 munkanapon belül
visszautalásra kerül. A bánatpénz a pályázók javára nem
kamatozik.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó fõbb adata-
it, 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a képviseletre
jogosult személy aláírási címpéldányát. Magánszemély
pályázó esetén a pályázatot teljes bizonyító erejû ma-
gán- vagy közokiratba kell foglalni.

A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlott vételárat fo-
rintban, és nyilatkozatot arról, hogy az áfa e fölött értendõ,
valamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati feltételek és a
pályázati feltételfüzetben szereplõ adásvételi szerzõdés-
tervezet elfogadásáról és arról, hogy a nyertes pályázó az
adásvételi szerzõdést a felszámoló felhívására 5 napon be-
lül megköti. A pályázati ajánlatokban 60 napos ajánlati kö-
töttséget kell vállalni.

A pályázati ajánlatokat magyar nyelven egy példány-
ban, a pályázóra való utalás nélküli, zárt borítékban,
„Békésfact Kft. f. a. – pályázat” jeligével ellátva,
dr. Walkshöfer Katalin budapesti közjegyzõ irodájában
(Budapest VI. kerület, Bajcsy-Zsilinszky út 65. II. 3.)
– személyesen, vagy kézbesítõ útján –

2008. február 8-án 8 óra 30 perctõl 9 óráig

lehet benyújtani. A pályázati ajánlatok átvételérõl a pályá-
zó kérésére átvételi elismervényt kap.

A pályázati ajánlatokat a benyújtásuk helyszínén, 9 óra-
kor, közjegyzõ jelenlétében bontja fel a felszámoló. A pá-
lyázati ajánlatokról közjegyzõi okirat készül. A pályázat-
bontáson azok a pályázók, akik a bánatpénzeket megfizet-
ték, és ajánlatukat határidõben nyújtották be, részt ve-
hetnek.

A pályázatok nyilvános értékelésére (eredményhirde-
tésre) 2008. február 15-én 9 órakor kerül sor a felszámoló
székhelyén (Budapest VI., Benczúr u. 8. I. 5.). A felszá-
moló minden pályázót írásban értesít, egyben a nyertes pá-
lyázót értesíti az adásvételi szerzõdés megkötésének idõ-
pontjáról.

Amennyiben a benyújtott legmagasabb ajánlati árat kö-
vetõ ajánlati ár (ajánlati árak) a legmagasabb ajánlati ár
90%-át eléri (elérik), a felszámoló a pályázók között
– közjegyzõ jelenlétében – nyilvános ártárgyalást tart. Az
ártárgyalásra a felszámoló azokat az ajánlattevõket hívja

meg, akiknek az adott vagyoncsoportra benyújtott ajánlati
ára a legmagasabb ajánlati ár 90%-át elérte.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányá-
ban a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, és új
pályázatot írhat ki.

Az értékesítésre meghirdetett ingatlan 2008. január
29-én 11 és 12 óra között tekinthetõ meg.

További felvilágosítással Tankó Ilona felszámolóbiztos
(telefon: 321-8072) készséggel áll rendelkezésre.

A DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó
Kft. (Cg.: [01 09 679649]; 1072 Budapest, Dob u. 52.)
mint a KOMIMPEX Kft. „f. a.” (Cg.: [11 09 005373];
2900 Komárom, Árpád u. 21.) kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján külön-külön értékesíti az adós tulajdonát képezõ,
alábbi ingatlanait:

– Táborfalva, 2002/2/A/42. hrsz.-ú, Tarcsay V. u. 42.
C lépcsõház IV. 11. sz. alatti, 64 m2-es, 1+1 félszobás la-
kás, mely szerkezetkész állapotúnak tekinthetõ.

Irányár: 1 500 000 forint.
– Táborfalva, 2002/2/A/1. hrsz.-ú, Tarcsay V. u. 43.

A lépcsõház, fszt. 1. sz. alatti, 64 m2-es, 1+1 félszobás la-
kás, mely szerkezetkész állapotúnak tekinthetõ.

Irányár: 1 500 000 forint.
A bánatpénz az igányár 20%-a – melynek befizetése fel-

tétele a pályázaton való részvételnek, melyet az ajánlatot
tevõnek vételi szándéka bizonyítására az ajánlattétel be-
nyújtásának határidejéig be kell fizetnie a KOMIMPEX
Kft. „f. a.” 65500013-20003926-55000000 sz. bankszám-
lájára.

Az ingatlanokkal kapcsolatos tájékoztató anyag 3000 Ft
+ áfa ellenérték fejében átvehetõ egy elõzetesen egyezte-
tett idõpontban a felszámoló irodájában (Danyiné Agárdi
Erzsébet; 1072 Budadest, Dob u. 52.; tel.: 343-5836).

Az értékesítésre kerülõ ingatlanok megtekinthetõk
2008. február 6-án, szerdán, délelõtt 12 óráig.

A pályázatokat feladó nélküli zárt borítékban kell leadni
személyesen a DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõd-
tanácsadó Kft., 1072 Budapest, Dob u. 52. II. 9. sz. alatti
irodájában,

2008. február 12-én (kedden) délelõtt 9 óráig

„KOMIMPEX Kft. f. a. ajánlat” megjelöléssel.

Az írásban benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, azonosító adatait,
– cég esetén a cégjegyzékszámot, 1 hónapnál nem ré-

gebbi cégmásolatot, aláírási címpéldányt,
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– a megvásárolni kívánt vagyontárgyat,
– az ajánlott fizetési feltételeket,
– a bánatpénz befizetésének igazolását,
– a 90 napos ajánlati kötöttség vállalását.
A pályázat bontására 2008. február 12-én, kedden, dél-

elõtt 10 óra 15 perckor közjegyzõ jelenlétében kerül sor a
felszámoló székhelyén.

A felszámoló fenntartja azt a jogát, hogy:
megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredményte-

lennek nyilvánítsa;
a legjobb ajánlattevõkkel további tárgyalásokat foly-

tasson;
a megfelelõ, azonos értékû – a vételár vonatkozásábán

legfeljebb 10%-kal eltérõ – ajánlatot benyújtó pályázók
között ártárgyalás alapján döntsön, melyre 2008. február
19-én (kedden) délelõtt 10 órakor kerülhet sor a felszá-
moló székhelyén.

A felszámoló felhívja a jogszabályon alapuló elõvásár-
lási joggal rendelkezõket, hogy elõvásárlási jogukat az
ajánlati feltételek teljesítésével, az eredményhirdetés hely-
színén és idõpontjában gyakorolhatják.

Eredményhirdetés: 2008. február 19-én (kedden), dél-
elõtt 10 óra 15 perckor a felszámoló székhelyén.

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba és birtokba
adás feltétele.

A nem nyertes pályázónak a felszámoló a bánatpénzt az
eredményhirdetést követõen haladéktalanul visszafizeti.

A vételárba a hitelezõi követelés beszámítására nincs
lehetõség.

A TAXCO Kft. (cégjegyzékszáma: [01 09 739104];
1145 Budapest, Jávor u. 11/A) mint az APEX Mérnök-
iroda Rt. „f. a.” (Cg.: [05 10 000306]; 3527 Miskolc,
Víkendtelep 18.) bíróság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján megvételre kínálja az adós gazdálkodó szervezet
mérlegében nyilvántartott 95 920 E Ft névértékû kétes, bi-
zonytalan követeléseit.

Irányár: 9 000 000 Ft.
Bánatpénz: az irányár bruttó értékének 15%-a.
A pályázati feltételek:
A követelésekre együttesen nyújtható be pályázat. A bá-

natpénzt a pályázat benyújtásának napját megelõzõ
munkanapig a Raiffeisen Bank 12046102-00101596-
00100007 számú bankszámlájára, „Bánatpénz APEX kö-
vetelésre” megjegyzéssel kell megfizetni. A pályázatnak
tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos címét, 30 napnál
nem régebbi cégkivonatát, a képviselõ eredeti vagy köz-
jegyzõ által hitelesített aláírási címpéldányát, a bánatpénz
befizetésének igazolását, a megajánlott vételár pontos
összegét, nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a megaján-
lott vételár a szerzõdéskötést követõ 5 napon belül megfi-

zetésre kerül. Nyilatkozatot a 60 napos ajánlati kötöttség
vállalásáról, nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadá-
sáról, továbbá a pályázó faktoring tevékenység végzésére
vonatkozó PSZÁF-engedélyének másolatát, valamint ti-
toktartási nyilatkozatot. A felszámoló a fenti vagyonele-
mek tekintetében minden szavatossági igény vagy jog
érvényesítését kizárja.

Általános feltételek:
A pályázat lebonyolítására a többször módosított

1991. évi IL. tv. (csõdtörvény) elõírásai az irányadók.
Az értékesítési eljárás eredménytelenné nyilvánítása a

felszámoló és az adós cég számára kártérítési kötelezettsé-
get nem keletkeztet.

A pályázatbenyújtás helye: a felszámoló salgótarjáni
irodája: 3100 Salgótarján, Pécskõ u. 2.; levélcím: 3101
Salgótarján, Pf. 144.

A pályázatot személyesen, vagy postai úton lehet eljut-
tatni, de postai küldeményként történõ benyújtás esetén a
késve történõ megérkezésért a felszámoló nem vállalja a
felelõsséget. Személyes benyújtás esetén a pályázónak át-
vételi elismervényt adunk.

A pályázatok beérkezésének határideje: a hirdetményt
tartalmazó Cégközlöny megjelenését (2008. január 24.)
követõ 15. nap 10 óra.

A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik a
pályázat benyújtását követõ 8 munkanapon belül.

A bontást követõen a felszámoló 5 napon belül értesíti a
pályázókat, és az értesítést követõ 5 napon belül szerzõ-
dést köt a pályázat nyertesével.

Az elõvásárlásra jogosultak e szándékukat a pályázat
beadási határidejéig jelenthetik be, a Cstv. elõírásainak
megfelelõen. A tulajdonjogot szerzõ fél beszámítással
nem élhet.

További információ Kaiszter Miklós felszámolóbiz-
tostól kérhetõ a 06 (32) 410-580, illetve a 06 (30)
249-1418-as telefonszámokon.

A TAXCO Kft. (cégjegyzékszáma: [01 09 739104];
1145 Budapest, Jávor u. 11/A) mint a Galgagutai
Mezõgazdasági Termelõszövetkezet „f. a.” (Cg.:
[12 02 001015]; 2691 Nógrádkövesd, Május 1. u. 22.) bí-
róság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján megvételre kínálja az adós cég tulajdonában lévõ,
– Galgaguta külterület 21. sz. szektorszámon, 4. sz. tér-

képszelvényszámon nyilvántartott, 064/1. hrsz. alatti
2367 m2 anyagbánya elnevezésû ingatlanát.

Ingatlan bruttó irányár: 47 340 Ft.
Bánatpénz: 5000 Ft.
– Galgaguta külterület 21. sz. szektorszámon, 4. sz. tér-

képszelvényszámon nyilvántartott, 057/8. hrsz. alatti
2879 m2 anyagbánya elnevezésû ingatlanát.
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Ingatlan bruttó irányár: 57 580 Ft.
Bánatpénz: 5000 Ft.
– Nógrádkövesd külterület 21. sz. szektorszámon,

2. sz. térképszelvényszámon nyilvántartott, 079/20. hrsz.
alatti 2612 m2 udvar elnevezésû ingatlanát.

Ingatlan bruttó irányár: 130 600 Ft.
Bánatpénz: 10 000 Ft.
A pályázati ajánlatokat írásban, zárt borítékban kérjük

benyújtani „GALGAGUTA Vagyonértékesítés” jelige
megjelölésével.

A pályázati feltételek:
A pályázatoknál a borítékra legyen ráírva a jelige és

hogy: „pályázat, nem nyitható fel”.
A pályázat lebonyolítására a többször módosított

1991. évi IL. tv. (csõdtörvény) elõírásai az irányadók.
A pályázaton való részvétel feltétele:
1. A megvásárolni kívánt vagyonelemhez kapcsolt bá-

natpénz letétbe helyezése a felszámoló cég Magyar Külke-
reskedelmi Bank Rt. salgótarjáni fiókjánál vezetett,
10300002-46300429-00003285 számú bankszámlájára,
legkésõbb a pályázat benyújtásának határidejéig.

2. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja.

A pályázatoknak tartalmazniuk kell, többek között:
– a pályázó fõbb adatait,
– az ajánlott bruttó vételárat,
– a fizetési feltételekre vonatkozó nyilatkozatot.
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányábn az adott vagyonelemre

vonatkozó pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, s új
pályázat kiírásáról döntsön,

– a megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában
legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázatok esetén, nyilvános
ártárgyalást folytasson.

Az értékesítési eljárás eredménytelenné nyilvánítása a
felszámoló és az adós cég számára kártérítési kötelezettsé-
get nem keletkeztet.

A benyújtás helye: a felszámoló salgótarjáni irodája:
3100 Salgótarján, Pécskõ u. 2.; levélcím: 3101 Salgótar-
ján, Pf. 144.

A pályázatot személyesen, vagy postai úton lehet eljut-
tatni, de postai küldeményként történõ benyújtás esetén a
késve történõ megérkezésért a felszámoló nem vállalja a
felelõsséget. Személyes benyújtás esetén a pályázónak át-
vételi elismervényt adunk.

A pályázatok beérkezésének határideje: a hirdetményt
tartalmazó Cégközlöny megjelenését (2008. január 24.)
követõ 15. nap 10 óra.

A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik a
pályázati határidõ leteltét követõ 8 munkanapon belül.

A bontást követõen a felszámoló 5 munkanapon belül
értékeli a pályázatokat és az értékelést követõ 5 napon be-
lül szerzõdést köt a pályázat nyertesével.

Az elõvásárlásra jogosultak ezen szándékukat a pályá-
zat beadási határidejéig jelenthetik be, a Cstv. elõírásainak
megfelelõen. A tulajdonjogot szerzõ fél beszámítással

nem élhet. A megvásárlásra kínált ingatlanért kellékszava-
tosságot nem vállalunk.

További felvilágosítással Kaiszter Miklós felszámoló-
biztos áll rendelekzésre, a 06 (32) 410-580, illetve a 06
(30) 249-1418-as telefonszámokon.

A Concurs Manager Befektetõ és Tanácsadó Kft. (Cg.:
[20 09 063623]; 8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 4.) dr. Noll
László mint felszámolóbiztos

nyilvános pályázati felhívással

értékesítésre meghirdeti a PIT’S-BAU Építõipari és
Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [20 09 064682]; 8900 Zala-
egerszeg, Pálóczi Horváth Ádám út 3.) kétes minõsítésû
követelését.

Kétes minõsítésû követelését 200 000 Ft (kettõszázezer
forint) értéken.

Érvényesen az pályázhat, aki a pályázatában megjelölt
vételár 10%-át bánatpénzként a Concurs Kft. (14100134-
40600949-01000005) számlájára befizeti.

A pályázatok benyújtásának határideje: a Cégközlöny-
ben történõ közzétételt (2008. január 24.) követõ 15. nap
délután 13 óra. Az ajánlatokat a felszámoló címére írásban
kell benyújtani.

Az ajánlatok értékelésére közjegyzõ jelenlétében a pá-
lyázatok beérkezését követõ 8 napon belül kerül sor.

A pályázatban meg kell jelölni a fizetés határidejét, a
felajánlott vételárat, valamint igazolni kell a bánatpénz be-
fizetését. A felszámoló fenntartja a jogot, hogy megfelelõ
ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvá-
nítsa, továbbá azt a jogot, hogy a pályázatok beérkezését
követõen a megfelelõ, azonos értékû ajánlatok között ár-
tárgyalást tartson. A pályázattal kapcsolatban további in-
formációt a felszámoló címén kaphatnak az érdeklõdõk, a
06 (93) 310-614, és a 06 (93) 310-537-es telefonszá-
mokon.

Az ALEXANDER & CO Gazdasági Szaktanácsadó Kft.
(Cg.: [01 09 709122]; 1054 Budapest, Honvéd u. 8.) mint a
DIGIT-VILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.”
(Cg.: [05 09 010282]; 3527 Miskolc, József A. u. 57.) kije-
lölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság alábbi va-
gyontárgyát:

– 1 db OPEL COMBO (1995-ös évjárat, 280 E km, fel-
újításra szorul).

Irányár: 200 000 Ft.
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A vagyontárgy irányára az áfát tartalmazza.
Az eladóval szembeni hitelezõi követelések vételárába

történõ beszámítására nincs lehetõség. A felszámoló a va-
gyontárgyhoz kapcsolódóan kellékszavatosságot nem vál-
lal. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a
vagyontárgyra nézve a pályázati kiírást részben vissza-
vonja. Pályázatokat a felszámoló postacímére (3526 Mis-
kolc, Hatvanötösök útja 1. fszt. 2.) vagy személyesen az
ALEXANDER & CO Kft., 3526 Miskolc, Hatvanötösök
útja 1. fszt. 2. sz. alatti irodájában kell benyújtani a Cég-
közlönyben történõ közzétételtõl (2008. január 24.) számí-
tott 15. nap 12 óráig. A pályázati borítékra kérjük ráírni:
„DIGIT-WILL Kft. f. a. pályázat” jeligét. A pályázat bon-
tására a pályázati határidõ lejáratát követõen 15 napon be-
lül közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A pályázat elbírálása
és a pályázók értesítése a pályázat bontását követõ 15 na-
pon belül történik meg.

A pályázaton az vehet részt:
– aki a „DIGIT-WILL Kft. f. a. pályázat bánatpénz”

közleménnyel a becsérték 10%-ának megfelelõ bánat-
pénzt a felszámoló 10103173-49893900-01000001 számú
Budapest Bank Rt.-nél vezetett számlára, a banki átutalási
napokat is figyelembe véve befizetette úgy, hogy az legké-
sõbb a pályázati határidõ lejártakor minden kétséget kizá-
róan igazolva legyen, vagy személyesen a társaság házi-
pénztárába, a felszámoló irodájában (3526 Miskolc, Hat-
vanötösök útja 1. fszt. 2.) a pályázati határidõ lejártáig be-
fizet;

– aki legalább 60 napi ajánlati kötelezettséget vállal;
– aki a kialakult vételár megfizetésére 8 banki napon

belüli teljesítést vállal.
Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlat-

tevõk között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, amelynek
feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a részt-
vevõkkel a felszámoló ismerteti. A pályázattal kapcsolat-
ban további információk szerezhetõk Szarka Norbert fel-
számolóbiztostól a 06 (20) 320-7332-es telefonszámon.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályá-
zatot, ártárgyalást, annak sikertelensége, vagy a felszámo-
lás folyamatainak változásának tükrében, megfelelõ aján-
lat hiányában, bármelyik szakaszában a vagyontárgy te-
kintetében eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen
jogcímen sem az eladóval, sem a pályázatot kiíró felszá-
molóval szemben semmilyen jogcímen igény nem érvé-
nyesíthetõ.

Az EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft. (Cg.:
[01 09 269955]; 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.) mint a
BUDAI és Társai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

„f. a.” (Cg.: [05 09 006475]; 3600 Ózd, Petõfi S. u. 235.)
kijelölt vagyonrendezõje

nyilvános pályázat

útján értékesíti a vagyonrendezés alatt álló társaság alábbi
vagyontárgyait:

– 1 db MERCEDES gyártmányú, 608 KA típusú sze-
mélygépkocsi (1983-as évjáratú, lejárt mûszaki)
200 000 Ft.

– 1 db Mitsubishi gyártmányú, L 200 DK 2.5 TD GL
4WD típusú gépjármû (2002-es évjáratú, lejárt mûszaki)
2 000 000 Ft.

Irányár összesen: 2 200 000 Ft.
A vagyontárgyak irányárai az áfát tartalmazzák.
Az eladóval szembeni hitelezõi követelések vételárába

történõ beszámítására nincs lehetõség. A vagyonrendezõ a
vagyontárgyakhoz kapcsolódóan kellékszavatosságot
nem vállal. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot,
hogy az egyes vagyontárgyakra nézve a pályázati kiírást
részben visszavonja. A több ajánlati tételt tartalmazó pá-
lyázat elõnyt élvez.

A pályázatokat a vagyonrendezõ postacímére (3526
Miskolc, Hatvanötösök útja 1. fszt. 2.) vagy személyesen
az EXEREM Kft., 3526 Miskolc, Hatvanötösök útja 1.
fszt. 2. sz alatti irodájában kell benyújtani a Cégközlöny-
ben történõ közzétételtõl (2008. január 24.) számított
15. nap 12 óráig. A pályázati borítékra kérjük ráírni:
„BUDAI és Társai Kft. f. a. pályázat” jeligét. A pályázat
bontására a pályázati határidõ lejáratát követõen 15 napon
belül közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A pályázat elbírá-
lása és a pályázók értesítése a pályázat bontását követõ
15 napon belül történik meg.

A pályázaton az vehet részt:
– aki a „BUDAI és Társai Kft. f. a. pályázat bánatpénz”

közleménnyel a becsérték 10%-ának megfelelõ bánat-
pénzt a vagyonrendezõ 10800014-60000006-10175082
számú Citibank Rt.-nél vezetett számlára, a banki átutalási
napokat is figyelembe véve befizette úgy, hogy az legké-
sõbb a pályázati határidõ lejártakor minden kétséget kizá-
róan igazolva legyen, vagy személyesen a társaság házi-
pénztárába, a vagyonrendezõ irodájában (3526 Miskolc,
Hatvanötösök útja 1. fszt. 2.) a pályázati határidõ lejártáig
befizet;

– aki legalább 60 napi ajánlati kötelezettséget vállal;
– aki a kialakult vételár megfizetésére 8 banki napon

belüli teljesítést vállal.
Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlat-

tevõk között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, amelynek
feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a részt-
vevõkkel a vagyonrendezõ ismerteti. A pályázattal kap-
csolatban további információk szerezhetõk Tóth István va-
gyonrendezõtõl a 06 (20) 377-1916-os telefonszámon.

A vagyonrendezõ fenntartja magának a jogot, hogy a
pályázatot, ártárgyalást, annak sikertelensége, vagy a va-
gyonrendezés folyamatainak változásának tükrében, meg-
felelõ ajánlat hiányában, bármelyik szakaszában a teljes,
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vagy az egyes vagyontárgyak tekintetében eredménytelen-
nek nyilvánítsa és lezárja. Ezen jogcímen sem az eladóval,
sem a pályázatot kiíró vagyonrendezõvel szemben semmi-
lyen jogcímen igény nem érvényesíthetõ.

A MININVEST ZRT. (Cg.: [01 10 044328]; 4400 Nyír-
egyháza, Bocskai u. 5. I. 109.) mint a KISJUR BU-
TOR Kft. „f. a.” (Cg.: [15 09 062859]; 4324 Kallósem-
jén, Bem u. 3.) bíróság által 10. Fpk. 15-07-000486. szá-
mon kijelölt felszámolója

pályázatot

ír ki az alábbi vagyonra:
Kallósemjén 0371/173. hrsz.-ú kivett gyártó- és raktá-

rozócsarnok értékesítésére.
Terület: 6101 m2.
Az ingatlan a Kallósemjénbõl kivezetõ 4926 számú

közút mellett fekszik a korábbi tsz majorban. A majoron
belül szilárd burkolatú – kátyús – úton közelíthetõ meg.

A telek közmûellátottsága:
– villany: az áramszolgáltató megszüntette a szolgál-

tatást,
– víz: telepi hálózatra rá van kötve, vízóra van, de le

van kötve,
– szennyvízkezelés: házilagos, aknába gyûjtötték,
– földgáz: az épület csatlakozva, az óra leszerelve.
Üzemi épület: földszintes, magastetõs épület, az igaz-

ságügyi szakértõ véleménye szerint az 1970-es években
épülhetett, 2003–2004-ben korszerûsítették. A csarnok
statikai (primer) szerkezete faváz, hátralevõ várható
életkora 15–20 év. A faváz felöltöztetése, burkolása öt-
letszerû, gépészeti rendszere felülvizsgálandó.

Gyártócsarnok: 701 m2.
Szociális-vizesblokk, iroda, folyosó: 365,8 m2.
Irányár: 4 500 000 Ft.
Az ár áfát nem tartalmaz.
Bánatpénz: az irányár 10%-a, melyet a KISJUR BU-

TOR Kft. pénztárába kell befizetni.

A pályázat benyújtási határideje:

2008. február 11. 12 óra.

A pályázat benyújtásának módja: zárt borítékban, sze-
mélyesen az alábbi helyen, minden munkanapon 9–12 órá-
ig, vagy postán dupla borítékban.

Helye: Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I. 109. (feladó meg-
jelölése nélkül).

Belsõ boríték felirata: „Pályázat KISJUR BUTOR Kft.”
További információ: Pál Krisztina felszámolóbiztos,

tel.: 06 (42) 401-876.
Pályázatbontás: közjegyzõnél.

Az elõvásárlásra jogosultak jogaikat a pályázat bontása-
kor gyakorolhatják.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot nem megfe-
lelõ ajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa, a bá-
natpénz 8 napon belül történõ visszafizetése mellett.

A NOVENT Kft. (Cg.: [12 09 000931]; 3100 Salgótar-
ján, Kun u. 2.) mint az IPOLY Bútorgyár ZRT. „f. a.”
(Cg.: [12 10 001504]; 2660 Balassagyarmat, Nyugati Ipar-
telep) kijelölt felszámolója

pályázati felhívást

tesz közzé a társaság vagyonának nyilvános értékesítésére:
CITROËN tehergépkocsi.
Típus: Berlingo 1,9 D.
Gyártási év: 1998.
Forgalmi rendszám: GRS-302.
Élénkpiros színû, mûszaki vizsga lejárt.
Mûszaki állapot: gumik kopottak, futómû és karosszéria

javítandó, szélvédõcsere szükséges.
Bruttó irányár: 360 000 Ft.
A jármû a felszámolóval történõ elõzetes egyeztetés

után Salgótarján, Kun u. 2. szám alatt tekinthetõ meg.
A pályázatokat a cégközlönyi közzétételt (2008. ja-

nuár 24.) követõ 15. naptári nap 14 órájáig beérkezõleg
kell eljuttatni a felszámoló, Salgótarján, Kun u. 2. sz. alatti
irodájába.

A pályázatok bontása a beadási határidõt követõ 10 na-
pon belül, elbírálása a bontást követõ 10 napon belül törté-
nik. Ártárgyalásra – megfelelõ árajánlat esetén – az azonos
értékû (árajánlat tekintetében legfeljebb 10%-kal eltérõ)
pályázatot benyújtók között kerül sor, melyrõl a jogosulta-
kat a felszámoló írásban értesíti.

Az elõvásárlásra jogosultak ezen irányú szándékukat a
pályázat benyújtásának határidejéig, írásban jelenthetik be
a felszámolónak.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– a pályázó (név, képviselõ, cím, telefon-, bankszámla-

szám, cégjegyzékszám, statisztikai szám, adószám), vala-
mint az ajánlati ár egyértelmû meghatározása;

– a bruttó irányár 10%-ának megfelelõ bánatpénz letét-
be helyezése a felszámolónál, vagy átutalása a 12026609-
00138675-00100001 számú bankszámlára a teljesítés iga-
zolásával;

– 30 napos ajánlati kötöttség vállalása.
A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy a

nyilvános értékesítést – megfelelõ pályázat hiányában –
eredménytelennek nyilvánítsa.

Érdeklõdni lehet Balázs Miklós felszámolónál [Salgó-
tarján, Kun u. 2.; telefon/fax: 06 (32) 317-480].
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A B & B Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg.:
[12 09 001547]; 3100 Salgótarján, Kun u. 2.) mint a TÁ-
VOLSÁG Személyszállító és Szolgáltató Bt. „f. a.”
(Cg.: [12 06 003458]; 3044 Szirák, Kossuth u. 56/A) kije-
lölt felszámolója

pályázati felhívást

tesz közzé a társaság vagyonának nyilvános értékesítésére:
FORD minibusz.
Típus: Transit 2.0 TD.
Gyártási év: 2003.
Forgalmi rendszám: IVE-009.
Piros színû, mûszaki vizsga lejárt.
Mûszaki állapot: futómû és karosszéria sérült, gumi- és

szélvédõcserére szorul.
Bruttó irányár: 1 800 000 Ft.
A jármû a felszámolóval elõzetesen egyeztetett idõpont-

ban és megjelölt helyen tekinthetõ meg.
A pályázatokat a cégközlönyi közzétételt (2008. ja-

nuár 24.) követõ 15. naptári nap 14 órájáig beérkezõleg
kell eljuttatni a felszámoló Salgótarján, Kun u. 2. szám
alatti irodájába.

A pályázatok bontása a beadási határidõt követõ 10 na-
pon belül, elbírálása a bontást követõ 10 napon belül törté-
nik. Ártárgyalásra – megfelelõ árajánlat esetén – az azonos
értékû (árajánlat tekintetében legfeljebb 10%-kal eltérõ)
pályázatot benyújtók között kerül sor, melyrõl a jogosulta-
kat a felszámoló írásban értesíti.

Az elõvásárlásra jogosultak ezen irányú szándékukat a
pályázat benyújtásának határidejéig, írásban jelenthetik be
a felszámolónak.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– a pályázó (név, képviselõ, cím, telefon-, bankszámla-

szám, cégjegyzékszám, statisztikai szám, adószám), vala-
mint az ajánlati ár egyértelmû meghatározása;

– a bruttó irányár 10%-ának megfelelõ bánatpénz letét-
be helyezése a felszámolónál, vagy átutalása a 10300002-
46313751-00003285 számú bankszámlára a teljesítés iga-
zolásával;

– 30 napos ajánlati kötöttség vállalása.
A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy a

nyilvános értékesítést – megfelelõ pályázat hiányában –
eredménytelennek nyilvánítsa.

Érdeklõdni lehet Balázs Miklós felszámolónál [Salgó-
tarján, Kun u. 2.; telefon/fax: 06 (32) 317-480].

A CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt. (Cg.:
[01 10 045271]; 1075 Budapest, Károly krt. 3/A) mint a
FERBAU-SZER Vasipari, Építõ és Kereskedelmi Kft.
„f. a.” (Cg.: [16 09 002997]; 5340 Kunhegyes, Kossuth

u. 144.; adószám: [11269238-2-16]) felszámolóbiztos:
Pálfiné Titl Anett) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti:
Kunhegyes belterület, hrsz. 614. kivett telephely meg-

nevezésû ignatlant. (1/1 tulajdoni hányad, 2617 m2 kivett
telephely, Kunhegyes, Kossuth u. 144.).

Irányár: 13 500 000 Ft.
Készletek (vas-mûszaki árukészlet).
Irányár: 400 000 Ft.
Az irányárak áfa nélkül értendõk.
A pályázat lebonyolítására a 2000. évi CXXXVII. tör-

vénnyel módosított 1991. évi XLIX. tv. (csõdtörvény) elõ-
írásai az irányadók.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megvásárolni kívánt vagyontárgy nettó irányára

5%-ának megfelelõ mértékû bánatpénz letétbe helyezése
a felszámoló szervezet MKB-nál vezetett 10300002-
25905074-70073285 számú elkülönített bankszámlájára,
legkésõbb a pályázat benyújtásának határidejéig.

– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja.

A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a pá-
lyázó fõbb adatait, a megvásárolni kívánt vagyontárgy ne-
vesítését, az ajánlott áfamentes vételárat, a bánatpénz befi-
zetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó
nyilatkozatot.

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó pályázati
tájékoztató térítésmentesen átvehetõ a felszámoló titkár-
ságán.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ered-

ménytelennek 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.

Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban „FER-
BAU-SZER PÁLYÁZAT” jeligével a felszámolóbiztos,
6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. szám alatti titkárságán kell
benyújtani, melynek határideje:

2008. február 1. (péntek) 12 óra.

A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
Az esetleges ártárgyalásra, a döntés kihirdetésére 2008.
február 11-én 10 órai kezdettel kerül sor, amelynek hely-
színe a felszámolóbiztos Kecskemét, Árpád krt. 4. sz. alatti
irodája.

A csõdtörvény 49/C. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelõen az elõvásárlásra jogosultak e jogukat ezen
idõpontban és helyszínen gyakorolhatják kizárólagosan.
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A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ munkanapokon 9–12 óra között [Pálfiné Titl Anett,
telefon: 06 (76) 486-606].

A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789]; székhely: 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45.) mint felszámoló az Bauweb Kft. „f. a.” (Cg.:
[01 09 693397]; 1089 Budapest, Börzsöny u. 15.) tulajdo-
nában lévõ, az alábbiakban bemutatott vagyoni eszközö-
ket kínálja

nyilvános pályázat

útján megvásárlásra.
1. Vegyi anyagok (41 tétel) – áfa nélkül értelme-

zett – irányára 120 000 Ft, a bánatpénz 12 000 Ft.
2. Mûszaki eszközök (152 tétel) – áfa nélkül értelme-

zett – irányára 5 500 000 Ft, a bánatpénz 550 000 Ft.
3. Irodai eszközök (57 tétel) – áfa nélkül értelme-

zett – irányára 200 000 Ft, a bánatpénz 20 000 Ft.
4. Nissan Primera 1.6 gépkocsi (gyártási év: 2001)

– áfa nélkül értelmezett – irányára 700 000 Ft, a bánatpénz
70 000 Ft.

5. Nissan Primera 1.6 gépkocsi (gyártási év: 1999)
– áfa nélkül értelmezett – irányára 600 000 Ft, a bánatpénz
60 000 Ft.

6. Nissan Micra 1.0 gépkocsi (gyártási év: 1999, hiá-
nyoznak a kerekei) – áfa nélkül értelmezett – irányára
500 000 Ft, a bánatpénz 50 000 Ft.

7. Fiat Punto Van 1.2 gépkocsi (gyártási év: 2006) – áfa
nélkül értelmezett – irányára 1 500 000 Ft, a bánatpénz
150 000 Ft.

8. Szakmai tanulmányok (4 darab) – áfa nélkül értelme-
zett – irányára 13 000 000 Ft, a bánatpénz 1 300 000 Ft.

A bánatpénzt a Bauweb Kft. „f. a.” Szentgál és Vidéke
Takarékszövetkezetnél vezetett 73600149-11112394 szá-
mú számlájára utalják.

A vételárat 20% áfa terheli. A vagyoni eszközökre kü-
lön-külön is, azonban csak az egyes sorszámok alatt felso-
rolt tételek összességére lehet ajánlatot tenni. A felszá-
moló a vagyoni eszközök összességére tett ajánlatokat
elõnyben részesíti.

A megvásárlásra felkínált vagyoni eszközökért kellék-
szavatosságot nem vállalunk.

A vételárat egy összegben, a szerzõdés megkötésétõl
számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. A be-
számítást a csõdtörvény kizárja.

A felszámolás az 1997. augusztus 5-e utáni kezdõ idõ-
pontú felszámolásokra vonatkozó, többször módosított
1991. évi XLIX. törvény szerint folyik.

A pályázaton való részvétel feltétele a bánatpénz elõze-
tesen igazolt megfizetése. A bánatpénz akkor tekinthetõ
megfizetettnek, ha azt a megadott bankszámlaszámon az
ajánlattételi határidõ elõtt 24 órával jóváírták. A pályázati

eljárás részletes feltételeit feltételfüzet állapítja meg,
amely tartalmazza a megvásárlásra felkínált vagyoni esz-
közök rövid bemutatását. A feltételfüzet a felszámoló
székhelyén, munkanapokon 9–12, pénteken 11 óráig meg-
tekinthetõ, illetve megvásárolható. A pályázati ajánlatban
75 napos ajánlati kötöttséget kell vállalni.

Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat egy ma-
gyar nyelvû példányban, zárt, a pályázóra való utalás nél-
küli, „Bauweb Kft. f. a. pályázat” jeligével feliratozott bo-
rítékban,

2008. február 8-án 10 és 11 óra között,

a 1061 Budapest, Paulay Ede u. 45. szám alatt nyújtsák be.
A pályázati ajánatokat 2008. február 12-én a benyújtás
helyszínén, 10 órakor, közejgyzõ jelenlétében bontjuk fel.
A pályázatbontáson azok az érdeklõdõk, akik a bánatpénzt
a kiírás szerint megfizették és határidõben ajánlatot nyúj-
tottak be, részt vehetnek.

A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. Amennyiben érkezik megfele-
lõ ajánlat, de a legjobb ajánlati árat követõ ajánlati ár a leg-
magasabb ajánlati ár 90%-át eléri, a felszámoló a pályázók
között közjegyzõ jelenlétében köteles nyilvános ártárgya-
lást tartani.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányá-
ban a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.

További felvilágosítással Kissné Ágics Ilona felszámo-
lóbiztos [telefon: 06 (1) 321-4210] készséggel áll rendel-
kezésre. Az értékesítésre meghirdetett vagyoni eszközök
elõzetesen egyeztetett idõpontban megtekinhetõk.

A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789]; 1061 Budapest, Paulay Ede u. 45.)
mint felszámoló a COOPTOURIST Rt. „f. a.” (Cg.:
[01 10 041637]; 1021 Budapest, Pálos u. 2.) céget megil-
letõ vagyoni értékû jogot kínálja

nyilvános pályázat

útján megvásárlásra.
A felszámoló a jelen pályázati eljárásban a COOPTOU-

RIST Rt. „f. a.” céget megilletõ, a Szombathely Körzeti
Földhivatal által 1274. hrsz. alatt nyilvántartott, kivett
üdülõépület és udvar megnevezésû, a természetben 9740
Bük, Termál körút 43. szám alatt elhelyezkedõ Bük Apart-
man Hotel „A” épületében található, 48,04 m2 területû iro-
dahelyiség örökös használati jogát, mint vagyoni értékû
jogot kínálja megvásárlásra. A vagyoni értékû jog – áfa
nélkül értelmezett – irányára 7 500 000 Ft. A bánatpénz:
750 000 Ft.
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A bánatpénzt a Kossuth Holding Zrt. Szentgál és Vidé-
ke Takarékszövetkezetnél vezetett 73600149-10000070
számú számlájára utalják.

A vételárat a szerzõdéskötéstõl számított 15 napon belül
átutalással kell megfizetni. A beszámítást a csõdtörvény
kizárja.

A felszámolás az 1997. augusztus 5-e utáni kezdõ idõ-
pontú felszámolásokra vonatkozó, többször módosított
1991. évi XLIX. törvény szerint folyik.

A pályázat érvényességének a feltétele bánatpénz
elõzetes, igazolt megfizetése. A bánatpénz akkor tekint-
hetõ megfizetettnek, ha azt a megadott bankszámlaszá-
mon az ajánlattételi határidõ elõtt 24 órával jóváírták.
A pályázati eljárás és ajánlat érvényességének részle-
tes feltételeit feltételfüzet állapítja meg, amely a fel-
számoló székhelyén, munkanapokon 9–12, pénteken
11 óráig megtekinthetõ, illetve megvásárolható.

Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat egy
példányban, magyar nyelven, zárt, a pályázóra való uta-
lás nélküli, „COOPTOURIST Rt. f. a. – PÁLYÁZAT”
jeligével feliratozott borítékban – személyesen vagy
kézbesítõ útján –

2008. február 8-án 10 és 11 óra között,

az 1061 Budapest, Paulay Ede u. 45. szám alatt nyújtsák
be. A pályázati ajánlatokat 2008. február 12-én a benyújtás
helyszínén, 10 óra 30 perckor, közjegyzõ jelenlétében
bontjuk fel. A pályázatbontáson azok az érdeklõdõk, akik
a bánatpénzt a kiírás szerint megfizették és határidõben
ajánlatot nyújtottak be, részt vehetnek.

A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el.

A felszámoló 2008. február 15-én 10 órakor, a pályázat-
beadás helyszínén eredményhirdetést tart, amelyre az elõ-
vásárlásra jogosultakat hívja meg.

Felhívjuk az elõvásárlási jogosultak figyelmét, hogy
elõvásárlási jognyilatkozatukat az értékesítésen kialakult
végleges vételár ismeretében, a pályázókra elõírtakkal
azonos módon, az eredményhirdetés helyszínén és idõ-
pontjában, írásban tehetik meg.

A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. Amennyiben a legjobb ajánlati
árat követõ ajánlati ár a legmagasabb ajánlati ár 90%-át el-
éri, a felszámoló köteles a pályázók között közjegyzõ je-
lenlétében nyilvános ártárgyalást tartani.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

További felvilágosítással Kissné Ágics Ilona felszámo-
lóbiztos (telefon: 321-4210; fax: 321–4211) készséggel áll
rendelkezésre.

A CSABAHOLDING Kft. (cégjegyzékszám:
[01 09 683720]; 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I. 4.) mint

a NAGY HÚS Feldolgozó és Kereskedelmi Kft. „f. a.”
(cégjegyzékszáma: [14 09 302965]; 8840 Csurgó, József
A. u. 8.) adós kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a nevezett felszámolás alatt álló szervezet
alábbi vagyontárgyát:

Somogyudvarhely külterület 0616/3. hrsz. alatt nyilván-
tartott „kivett major” megnevezésû ingatlan és tartozékai,
melyek együttes irányára: 7 000 000 Ft + áfa.

A nyilvános értékesítésen tulajdonjogot szerzõ pályázó
az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyak a felszámolóval
történt elõzetes egyeztetést követõen megtekinthetõk a fel-
számolóbiztos, vagy az általa írásban meghatalmazott sze-
mély jelenlétében. Az értékesítéssel kapcsolatban tájékoz-
tatást ad Simon József felszámolóbiztos [telefon: 06 (72)
214-120, 06 (30) 235-0736].

A pályázaton történõ részvétel feltétele 500 000 Ft bá-
natpénznek a felszámoló CSABAHOLDING Kft. CIB
Bank Rt.-nél vezetett 10700165-04411402-52200005 szá-
mú számlájára történõ befizetése, valamint az errõl szóló
igazolásnak a pályázathoz történõ csatolása. Fizetéskor, il-
letve átutaláskor a bizonylatra kérjük ráírni: „NAGY HÚS
Kft. f. a. pályázat bánatpénz”.

A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat
esetén 8 banki napon belül, kamatmentesen visszafizetésre
kerül. A pályázatban kérjük megjelölni, hogy sikertelen
pályázat esetén milyen bankszámlaszámra kérik a bánat-
pénz visszautalását.

A pályázatokat a felszámoló budapesti székhelyén:
CSABAHOLDING Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60.
I. 4., vagy pécsi irodájában: 7633 Pécs, Endresz Gy. u. 2.
I. em. kérjük postai úton, vagy személyesen beadni, sze-
mélyes beadás esetén munkanapokon 10–12 óra között.
A borítékra írják rá: „NAGY HÚS Kft. f. a. pályázat”.
A pályázatok beérkezésének végsõ határideje: jelen pályá-
zat Cégközlönyben történõ közzétételét (2008. január 24.)
követõ 15. nap 12 óra.

A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, cí-
mét, gazdálkodó szervezet esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát, a nettó ajánlati ár egyértelmû meghatározá-
sát, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi idejét, amely
nem lehet kevesebb mint a benyújtási határidõt követõ
30 nap.

A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében törté-
nik, a pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl értesí-
tést kapnak.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról
döntsön.

668 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/5. szám



Amennyiben több megfelelõ, vagy a vételár vonatkozá-
sában legfeljebb 10%-kal eltérõ pályázat érkezik a pályá-
zat kiírója nyilvános ártárgyalást tart, melyrõl az érdekel-
teket értesíti.

A VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörûen mû-
ködõ Részvénytársaság (Cg.: [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) mint a MEDICINARTS HUNGARY Kft. „f. a.”
(Cg.: [19 09 506433]; 8200 Veszprém, Házgyári u. 5–7.),
a Veszprém Megyei Bíróság 4. Fpk. 19-06-000371/9. szá-
mú végzésével kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján, figyelemmel a többször módosított 1991. évi IL. tör-
vény nyilvános értékesítésre vonatkozó szabályaira, érté-
kesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet tulajdonát
képezõ

– tibolddaróci 1180. hrsz.-ú 5192 m2 területû irodaház
ingatlant 5 000 000 Ft,

– 5 db térmérõ berendezést 50 000 Ft + áfa áron.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos véte-
li ajánlatokat kér benyújtani, melyeket VECTIGALIS Zrt.,
8200 Veszprém, Egyetem u. 9. sz. alatti címre „MEDI-
CINARTS HUNGARY VÉTELI AJÁNLAT” megjelölés-
sel, zárt borítékban kér postai úton vagy személyesen el-
juttatni.

A vételi ajánlatok beérkezésének határideje legké-
sõbb jelen hirdetmény Cégközlönyben való közzétételé-
tõl (2008. január 24.) számított 28. nap 12 óra. A felszá-
moló a személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl
elismervényt állít ki.

Az ingatlanra ajánlatot tevõnek 250 000 Ft bánatpénzt
kell a MEDICINARTS HUNGARY Kft. „f. a.” IEB Bank
Rt.-nél vezetett 11100300-12845743-02000006 számú
bankszámlájára „bánatpénz” megjelöléssel a pályázat be-
nyújtásának határidejéig megfizetni.

Az ajánlatoknak tartalmaznia kell: magánszemély aján-
lattevõ esetében a pályázó nevét, személyi adatait, címét,
az azonosítására alkalmas további adatokat, az ajánlott
nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot
60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint a vételár
fedezetének hitelt érdemlõ igazolását és a bánatpénz befi-
zetésének igazolását, vállalkozás, illetve társaság ajánlat-
tevõ esetében: a pályázó nevét, székhelyét, az azonosításá-
ra alkalmas további adatokat, hatályos cégkivonatát, a cég-
jegyzésre jogosult vezetõ tisztségviselõ(k) aláírási címpél-
dányát, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltéte-
leket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásá-
ról, valamint a vételár fedezetének hitelt érdemlõ igazolá-
sát és a bánatpénz befizetésének igazolását.

A nyilvános értékesítésen tulajdonjogot szerzõ pályázó
az eladóval szemben beszámítással nem élhet.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül közjegyzõ jelenlétében kerül sor. Megfelelõ,
azonos értékû pályázatok esetén a felszámoló az ajánlatte-
võk között mindenképp ártárgyalást tart, melynek feltéte-
leit a résztvevõkkel elõzetesen ismerteti.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki.

További információ Szegõné Kemerle Judit felszá-
molóbiztostól a 06 (88) 413-370-es telefonszámon szerez-
hetõ be.

Kereskedelmi képviseletek megszûnése

A Hanwha Corporation Magyarországi Közvetlen
Kereskedelmi Képviselete (Cg.: [01 12 073678]; 1118
Budapest, Dayka Gábor u. 3. 210; adószáma:
[21912968-2-43]) az alapító 2007. október 24-i döntésével
megszûnik.

A képviselet felhívja hitelezõit, hogy követeléseiket a
Cégközlönyben való megjelenéstõl (2008. január 24.) szá-
mított harminc napon belül nála jelentsék be. A ki nem elé-
gített követeléseket a hitelezõk megkereséssel érvényesít-
hetik közvetlenül a Hanwha Corporation Részvénytársa-
ságnál (címe: 1 Janggyo-dong, Jung-gu, Seoul, Korea).

Az alapító a tulajdonában álló CTS – Gruppen – und
Strudienreisen Gesellschaft mit Beschrakter Haftung
Hungary Fióktelep (Cg.: [01 07 000007]; rövidített cég-
neve: CTS Hungary Fióktelep; 1029 Budapest, Máriare-
metei út 149.; telephelye: 1094 Budapest, Angyal u. 13.
VI. 2.; adószáma: [20168915-2-41]) megszüntetését hatá-
rozta el 2008. január 1-jei kezdõ nappal a 2007. decem-
ber 31-én meghozott határozatával.

A társaság ügyvezetõje: Mocsai Lajosné Csorba Virgi-
nia (a. n.: Bánó Mária), 8638 Balatonlelle, Hajnalka u. 5.
sz. alatti lakos.

Azok a hitelezõk, akiknek a megszûnõ gazdasági társa-
sággal szemben fennálló, le nem járt követelései a társaság
megszüntetésérõl hozott döntés közzétételét megelõzõen
keletkeztek, a céggel szemben fennálló követeléseiket e
közlemény Cégközlönyben való megjelenésétõl (2008. ja-
nuár 24.) számított harmincnapos jogvesztõ határidõn be-
lül jelentsék be az ügyvezetõnek. Az esetlegesen ki nem
elégített követeléseket a hitelezõk a CTS – Gruppen – und
Studienreisen Gesellschaft mit Beschrakter Haftung
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(32657 Lemgo, Herforder Str. 75., Németország) alapító-
tól közvetlenül követelhetik.

A MAHR Austria GmbH Magyarországi Közvetlen
Kereskedelmi Képviselete (Cg.: [13 12 061478]; 2100
Gödöllõ, Batthyány u. 66.; továbbiakban: képviselet) ré-
szérõl, melyet a MAHR Austria GmbH (AT 1220. WIEN,
Hirschstettnerstrasse 19–21., a Handelsgericht Wien nyil-
vántartó hatóságnál FN206417 fsz. alatt nyilvántartott tár-
saság (továbbiakban: alapító) hozott létre, a Külföldi szék-
helyû vállalkozások magyarországi fióktelepeirõl és ke-
reskedelmi képviseleteirõl szóló 1997. évi CXXXII. tör-
vény 30. § (2) bekezdés rendelkezései alapján közzé-

tesszük, hogy az alapító 2007. november 27-én hozott ha-
tározatával a képviseletet 2007. december 1-jével meg-
szünteti, tekintettel arra, hogy mûködõ fióktelepe útján
magyarországi tevékenysége törvényesen biztosított.

A képviselet megszüntetése az alapító jogi személyisé-
gét nem érinti.

Felhívom a képviselet esetleges hitelezõit, hogy jelen
hirdetmény Cégközlönyben való megjelenésétõl (2008. ja-
nuár 24.) számított 30 napon belül esetleges követeléseiket
a képviseletnél jelentsék be a következõk szerint:

MAHR Austria GmbH Magyarországi Közvetlen Ke-
reskedelmi Képviselet, 2100 Gödöllõ, Batthyány u. 66.
képviseletvezetõ (képviseletre jogosult): Gócza Gyula.

Tájékoztatom az esetleges hitelezõket, hogy esetlege-
sen kielégítést nem nyert követeléseikkel közvetlenül az
alapító kerülhet megkeresésre.
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TARIFAJEGYZÉK

Érvényes 2008. január 1-jétõl

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó által gondozott hivatalos lapokban (közlönyökben) elhelyezett hirdetés egy-egy szakma, ágazat képviselõi-
nek pontosan célzott elérését teszi lehetõvé. A nyomtatott példányszám túlnyomó része elõfizetéses rendszerben kerül az olvasóhoz, remitten-
da így gyakorlatilag nem létezik, s ez a hirdetés költséghatékonyságát nagyban megnöveli. A Magyar Közlöny a Magyar Köztársaság hivatalos
lapjaként hirdetéseket nem közöl. Rendszeresen megjelenik viszont a Magyar Közlöny melléklete, a Hivatalos Értesítõ, amelyben a hivatalos
közleményeken, hirdetményeken kívül üzleti célú hirdetések is elhelyezhetõk.

A Hivatalos Értesítõben megjelentetni kívánt egyéb közlemények és hirdetmények díja megkezdett kéziratoldalanként 47 000 Ft + áfa.

A közlönyökben elhelyezett üzleti hirdetések tarifái a következõk:

I. hirdetési kategória II. hirdetési kategória

1/1 belív (174 x 240 mm) 187 000 126 000

hátsó borító 234 000 144 000

színes 458 000 –

1/2 fekvõ (174 x 120 mm) 99 000 63 000

álló (87 x 240 mm) 99 000 63 000

1/4 álló (87 x 120 mm) 54 000 35 000

Hirdetmények, közlemények díja (az ún. kötelezõ közzétételek díja ettõl eltérõ lehet):

Bélyegzõk, okiratok, igazolványok
stb. érvénytelenítése egységesen 13 000 13 000

Egyéb közlemények, hirdetmények
megkezdett kéziratoldalanként 11 000 11 000

Behúzott anyagok oldalszámtól, súlytól és mérettõl függõen egyedi megállapodás szerint helyezhetõk el. Nyomdakész film hiányában 10%
technikai költséget számítunk fel. A fenti árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. A kiadó fenntartja a hirdetések év közbeni árváltoz-
tatásának jogát.

A hirdetés elhelyezõje elfogadja a kiadó mindenkori hirdetési üzletszabályzatát, amelyet kérésre megküldünk. A kiadó fenntartja a jogot, hogy
jogszabályba vagy a hirdetési üzletszabályzatába ütközõ hirdetéseket visszautasítja.

A lapok kategóriánkénti besorolása a következõ:

I. hirdetési kategóriába tartozó lapok Megjelenés/év

Belügyi Közlöny 24

Egészségbiztosítási Közlöny 12

Egészségügyi Közlöny 25

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 28

Gazdasági Közlöny 22

Hivatalos Értesítõ (a Magyar Közlöny melléklete) 52

Közlekedési Értesítõ 24

Kulturális Közlöny 26

Munkaügyi Közlöny 12

Oktatási Közlöny 36

Önkormányzatok Közlönye 12

Pénzügyi Közlöny 18

Szociális Közlöny 12

II. hirdetési kategóriába tartozó lapok Megjelenés/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 12

Bányászati Közlöny 6

Ellenõrzési Figyelõ 4

Hírközlési Értesítõ 12

Honvédelmi Közlöny 36

Igazságügyi Közlöny 12

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 12

Külgazdasági Értesítõ 12

Sportértesítõ 12

Statisztikai Közlöny 12

Turisztikai Értesítõ 12
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Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2008. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 121 212 Ft/év
Határozatok Tára 26 460 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 6 552 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 22 428 Ft/év
Bányászati Közlöny 5 544 Ft/év
Belügyi Közlöny 29 232 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 31 752 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 4 284 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 21 924 Ft/év
Gazdasági Közlöny 26 964 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 7 560 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 21 420 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 18 900 Ft/év
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 17 388 Ft/év
Közigazgatási Szemle 7 400 Ft/év

Közlekedési Értesítõ 28 476 Ft/év
Kulturális Közlöny 21 672 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 23 940 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 17 640 Ft/év
Nemzetközi Közlöny 7 400 Ft/év
Oktatási Közlöny 25 200 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 35 028 Ft/év
Sportértesítõ 6 048 Ft/év
Statisztikai Közlöny 15 120 Ft/év
Szociális Közlöny 17 892 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 14 112 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 7 560 Ft/év
Pénzügyi Szemle 22 680 Ft/év
L'udové noviny 5 796 Ft/év
Neue Zeitung 5 544 Ft/év

CD-Cégközlöny
A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel megjelenõ lap lemez formátumban 2008. január 1-jétõl elõfizethetõ. Az éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 141 696 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ
A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2008. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 64 260 Ft.

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2007-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 18 480 Ft + áfa.
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