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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
20/2008. (II. 7.) Korm.

rendelete

a Kormánynak a közigazgatási hatósági ügyekkel
összefüggõ jogorvoslati eljárás során való

képviseletérõl

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott ere de ti jog al ko tó ha tás kö ré ben el jár va a kö vet -
ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) Amennyi ben a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya köz -
igaz ga tá si ha tó sá gi ügy ben jár el, úgy az eset le ges jog or -
vos la tok kal kap cso la tos in téz ke dé sek meg té te le, va la mint
a pe res el já rás so rán a Kor mányt a ha tó sá gi ügy tár gya sze -
rint fel adat kör rel ren del ke zõ mi nisz ter kép vi se li.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott el já rás so rán a
Kor mányt kép vi se lõ mi nisz ter meg ha tal ma zott ja ként az
ál ta la ve ze tett mi nisz té ri um ál lo má nyá ba tar to zó sze mély
is el jár hat.

2.  §

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

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

A Kormány
21/2008. (II. 7.) Korm.

rendelete

a Nemzeti Civil Alapprogramról  szóló
2003. évi L. tör vény végrehajtásáról rendelkezõ
160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (1) be kez dés b) pont já -
ban meg ál la pí tott fel adat kör ében el jár va, a Nem ze ti Ci vil
Alap prog ram ról  szóló 2003. évi L. tör vény 15.  §-ának
(3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke -
zõ ket ren de li el:

1.  §

A Nem ze ti Ci vil Alap prog ram ról  szóló 2003. évi L. tör -
vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 160/2003. (X. 7.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: NCAr.) 7.  §-ának (3)–(4) be kez -
dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a §
a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) A ci vil szer ve zet min den nap tá ri év ben leg ké sõbb
az Alap prog ram hoz el sõ ként be nyúj tott tá mo ga tás irán ti
ké rel me be nyúj tá sá ig meg kül di az Alap prog ram ke ze lõ
szer ve ré szé re

a) a Tv. 1.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti mû -
kö dé si tá mo ga tás irán ti ké re lem ese tén a ké re lem be nyúj -
tá sát meg elõ zõ üz le ti év rõl  szóló, amennyi ben ez nem áll
ren del ke zés re, az azt meg elõ zõ üz le ti év rõl  szóló szám -
viteli be szá mo ló egy sze rû má so la tát;

b) a Tv. 1.  §-a (2) be kez dé sé nek b)–i) és k) pont ja sze -
rin ti tá mo ga tás irán ti ké re lem ese tén

ba) ha a szer ve ze tet a tá mo ga tás irán ti ké re lem be nyúj -
tá sá nak évét meg elõ zõ en vet ték köz hasz nú sá gi nyil ván tar -
tás ba, a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ üz le ti év rõl  szóló
köz hasz nú sá gi je len tés egy sze rû má so la tát, amennyi ben
ez nem áll ren del ke zés re, az azt meg elõ zõ üz le ti év rõl
 szóló szám vi te li be szá mo ló egy sze rû má so la tát,

bb) ha a szer ve ze tet a tá mo ga tás irán ti ké re lem be nyúj -
tá sá nak évé ben vet ték köz hasz nú sá gi nyil ván tar tás ba,
a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ üz le ti év rõl  szóló,
amennyi ben ez nem áll ren del ke zés re, az azt meg elõ zõ üz -
le ti év rõl  szóló szám vi te li be szá mo ló egy sze rû má so la tát.

(4) Az egya zon pá lyá za ti ki írás hoz, il let ve egy sé ges
 támogatási el vek alap ján igé nyel he tõ tá mo ga tá sok ról
 szóló tá jé koz ta tó hoz tar to zó tá mo ga tás irán ti ké rel me ket
a Kol lé gi um dön té se sze rint

a) pa pír ala pon, vagy
b) az Alap prog ram ke ze lõ szer ve ál tal mû köd te tett in -

ter ne tes pá lyá zat ke ze lõ rend sze ren ke resz tül
kell be nyúj ta ni.

(5) Az in ter ne tes pá lyá zat ke ze lõ rend sze ren ke resz tül
be nyúj tott tá mo ga tás irán ti ké re lem ese tén a ci vil szer ve -
zet a (2)–(3) be kez dés ben fog lalt kö te le zett sé gét az elõ írt
do ku men tum ol dal hû di gi tá lis má so la tá nak meg kül dé sé -
vel tel je sí ti. Az Alap prog ram ke ze lõ szer ve a tá mo ga tá si
szer zõ dés meg kö té se kor el len õr zi a di gi tá lis má so lat és az
ere de ti do ku men tum meg egye zõ sé gét.”

2.  §

Az NCAr. 8.  §-ának (3)–(5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ (6) be -
kez dés sel egé szül ki:

„(3) A ci vil szer ve zet nem jo go sult az Alap prog ram
 támogatására, és az Alap prog ram ból ki zá rás ra ke rül, ha

a) az Alap prog ram hoz be nyúj tott tá mo ga tás irán ti
 kérelmében, a tá mo ga tá si szer zõ dés ben, a tá mo ga tá si szer -
zõ dés tel je sí té sé rõl  szóló szak mai be szá mo ló ban vagy
pénz ügyi el szá mo lás ban meg té vesz tõ vagy va lót lan ada tot 
szol gál ta tott;
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b) a tá mo ga tás fel hasz ná lá sa a ci vil szer ve zet nek fel ró -
ha tó ok ból nem a tá mo ga tá si szer zõ dés nek meg fele lõen
tör tént, és e miatt a kö te le zett ség vál la ló a szer zõ dés tõl
 elállt;

c) a köz pén zek bõl nyúj tott tá mo ga tá sok átláthatósá -
gáról  szóló 2007. évi CLXXXI. tör vény meg sér té se  miatt
pá lyá za tát jog erõ sen ki zár ták;

d) az a)–c) pont ban fog lal ta kon kí vül va la mely kü lön
jog sza bály alap ján a tá mo ga tás jo go su lat la nul igény be vett 
tá mo ga tás nak mi nõ sül.

(4) Az Alap prog ram ból tör té nõ ki zá rás
a) a (3) be kez dés a) pont já ban fog lalt eset ben a Kol lé -

gi um va lót lan adat szol gál ta tást meg ál la pí tó dön té se kel té -
tõl, ille tõ leg – amennyi ben a meg té vesz tõ vagy va lót lan
ada tot a tá mo ga tá si szer zõ dés tel je sí té sé rõl  szóló szak mai
be szá mo ló vagy pénz ügyi el szá mo lás tar tal maz za – a jo -
go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás és ka ma tai vissza fi ze -
té sé tõl szá mí tott két évig,

b) a (3) be kez dés b) pont já ban fog lalt eset ben a Kol lé -
gi um ki zá rá si fel té tel fenn ál lá sát meg ál la pí tó dön té se nap -
já val kez dõ dõ en, a jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás
és ka ma tai vissza fi ze té sé tõl szá mí tott két évig,

c) a (3) be kez dés c) pont já ban fog lalt eset ben a pá lyá -
zat ki zá rá sát meg ál la pí tó jog erõs dön tés tõl szá mí tott két
évig,

d) a (3) be kez dés d) pont já ban fog lalt eset ben a Kol lé -
gi um ki zá rá si fel té tel fenn ál lá sát meg ál la pí tó dön té se nap -
já val kez dõ dõ en, a jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás
és ka ma tai vissza fi ze té sé ig
áll fenn.

(5) Ha a Kol lé gi um az Alap prog ram ból tör té nõ ki zá rás
fel té te le i nek fenn ál lá sát ál la pít ja meg, a ki zá rás ról – a Kol -
lé gi um rész le tes in do ko lás sal el lá tott ja vas la tá ra – a kö te -
le zett ség vál la ló dönt.

(6) Az Alap prog ram ke ze lõ szer ve az Alap prog ram ból
ki zárt ci vil szer ve ze tet – a ki zá rás ról  szóló dön tés közlé -
sével egy ide jû leg – nyil ván tar tás ba ve szi, a ki zá rás idõ tar -
ta má nak le tel té vel a szer ve ze tet a nyil ván tar tás ból tör li.
A nyil ván tar tás tar tal maz za a ci vil szer ve zet nyil vá nos
ada ta it, a ki zá rás idõ tar ta mát és in do ko lá sát. Az Alap prog -
ram ke ze lõ szer ve a nyil ván tar tást in ter ne tes hon lap ján
köz zé te szi.”

3.  §

Az NCAr. mel lék le té nek I. címe a kö vet ke zõ 12. pont tal 
egé szül ki:

„12. a ci vil szer ve zet adó szá ma: ................................”

4.  §

(1) E ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba.

(2) Az NCAr. 8.  §-a – e ren de let 2.  §-ával meg ál la pí -
tott – (3) be kez dé sé nek c) pont ja és (4) be kez dé sé nek
c) pont ja a köz pén zek bõl nyúj tott tá mo ga tá sok át lát ha tó -
sá gá ról  szóló 2007. évi CLXXXI. tör vény ha tály ba lé pé sé -
nek nap ján lép ha tály ba.

(3) Amennyi ben a ci vil szer ve ze tet e ren de let ha tály ba -
lé pé sét meg elõ zõ en az Alap prog ram ból ki zár ták, men te sül 
a ki zá rás alól, ha a szer ve zet vo nat ko zá sá ban az NCAr.
8.  §-ának – e ren de let 2.  §-ával mó do sí tott – (3)–(4) be kez -
dé sé ben fog lal tak alap ján a ki zá rás fel té te lei nem áll nak
fenn, vagy a ki zá rás idõ tar ta ma le telt. A ki zá rás aló li men -
te sü lés rõl a ci vil szer ve zet ké rel mé re, a ki zá rás ügyé ben
dön tést hozó Kol lé gi um rész le tes in do ko lás sal el lá tott
 javaslata alap ján a kö te le zett ség vál la ló dönt.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az NCAr.
9.  §-a (3) be kez dé sé nek e) pont já ban a „tá mo ga tó” szö veg -
ré szek he lyé be a „kö te le zett ség vál la ló” szö veg ré szek lép -
nek.

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

A Kormány
22/2008. (II. 7.) Korm.

rendelete

a befektetési szolgáltatási tevékenységet, befektetési
szolgáltatási tevékenységet kiegészítõ szolgáltatást,

valamint árutõzsdei szolgáltatást folytató
gazdálkodó szervezet üzletszabályzatának kötelezõ

tartalmi elemeirõl

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el jár va, va la mint a be -
fek te té si vál lal ko zá sok ról és az áru tõzs dei szol gál ta tók ról, 
va la mint az ál ta luk vé gez he tõ te vé keny sé gek sza bá lya i ról
 szóló 2007. évi CXXXVIII. tör vény 180.  §-a (1) be kez dé -
sé nek b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján az aláb -
biakat ren de li el:

1.  §

(1) A be fek te té si vál lal ko zá sok ról és az áru tõzs dei szol -
gál ta tók ról, va la mint az ál ta luk vé gez he tõ te vé keny sé gek
sza bá lya i ról  szóló 2007. évi CXXXVIII. tör vény (a továb -
biak ban: Bszt.) sze rin ti be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny -
sé get, be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny sé get ki egé szí tõ
szol gál ta tást (a továb biak ban: ki egé szí tõ szol gál ta tás),
 valamint áru tõzs dei szol gál ta tást foly ta tó gaz dál ko dó
szer ve zet (a továb biak ban: vál lal ko zás) e te vé keny sé ge
 tekintetében ké szí tett üz let sza bály za ta tar tal maz za
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a) a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te
(a továb biak ban: Fel ügye let) ál tal en ge dé lye zett befek -
tetési szol gál ta tá si te vé keny sé gek, ki egé szí tõ szol gál ta tá -
sok, áru tõzs dei szol gál ta tá sok, va la mint a Bszt. 8.  §-ának
(5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott te vé keny sé gek felsoro -
lását,

b) a Fel ügye let ál tal ki adott, az a) pont ban fog lalt te vé -
keny sé gek vég zé sé re jo go sí tó ha tá ro zat szá mát és kel tét,
a Fel ügye let el ne ve zé sét, le ve le zé si és hon lap cí mét,

c) az ügy fél ál tal a vál lal ko zás sal  való kap cso lat tar tás
so rán hasz nál ha tó nyel ve ket, to váb bá

d) a vál lal ko zás ügy fél lel  való kap cso lat tar tá sá nak
mód ját, esz kö zét, ide ért ve a meg bí zás kül dé sé nek és fo ga -
dá sá nak mód ját, esz kö zét.

(2) A szer zõ dés meg kö té sé vel, tel je sí té sé vel, mó do sí tá -
sá val és meg szû né sé vel kap cso lat ban a vál lal ko zás üz let -
sza bály za ta tar tal maz za

a) az ügy fél azo no sí tá sá nak rész le tes sza bá lya it,
b) azon ok ira tok és nyi lat ko za tok fel so ro lá sát, ame lyek 

al kal ma sak a vál lal ko zás szá má ra elõ írt al kal mas sá gi vagy 
meg fe le lé si teszt el vég zé sé hez, va la mint az ügyfélminõ -
sítés sza bá lya it,

c) az egyes be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny sé gek,
 kiegészítõ szol gál ta tá sok, il let ve áru tõzs dei szol gál ta tá sok 
ke re té ben köt he tõ ügy le tek rész le tes sza bá lya it, ide ért ve
ügy le ten ként az ügy fél nek a vál lal ko zás ál tal ke zelt pénz -
ügyi esz kö ze és pénz esz kö ze fe let ti ren del ke zé sé nek mód -
ját és rész le tes sza bá lya it is,

d) az ügy fél lel tör té nõ szer zõ dés kö tés meg ta ga dá sá nak 
tör vény ben meg ha tá ro zott oka it,

e) az ügy fél lel tör té nõ el szá mo lás mód ját, ha tár ide jét,
f) a szer zõ dés mó do sí tá sá nak, il let ve meg szün te té sé -

nek rész le tes sza bá lya it, ide ért ve az el ál lá si, fel mon dá si
ha tár idõ ket, va la mint

g) a 6.  §-ban meg ha tá ro zott, az üz let sza bály zat ré szét
ké pe zõ mel lék le te it,

h) az adat vé del mi tá jé koz ta tás mód ját.

(3) A vál lal ko zás üz let sza bály za ta tar tal maz za
a) az ál lo mány át ru há zás ra vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá -

lyo kat,
b) a vál lal ko zás ügy fél lel szem be ni kö te le zett sé gét

– ide ért ve az ügy fél rend kí vü li tá jé koz ta tá sá nak mód ját
is – a vál lal ko zás te vé keny sé gi en ge dé lyé nek, egyes te vé -
keny sé gek vég zé sé nek rész le ges vagy tel jes felfüggesz -
tése, kor lá to zá sa, a te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó en ge -
dé lyé nek vissza vo ná sa ese tén,

c) ügy let faj tán ként a vál lal ko zás, il let ve az ügy fél kö te -
le zett sé gét, koc ká zat vi se lé sét a vál lal ko zás te vé keny sé gé -
nek a tõzs de vagy a Fel ügye let ré szé rõl tör té nõ kor lá to zá -
sa, fel füg gesz té se, il let ve az el szá mo ló ház nak vagy köz -
pon ti szer zõ dõ fél nek az ügy fél meg bí zá sát érin tõ intéz -
kedése ese tén.

(4) Ér ték pa pír szám la és ügy fél szám la ve ze té se ese tén
az üz let sza bály zat ban meg kell ha tá roz ni

a) szám la nyi tás rész le tes fel té te le it,

b) a szám la jó vá írá sá ról, ter he lé sé rõl és egyen le gé rõl
tör té nõ ügy fél ér te sí tés gya ko ri sá gát és mód ját.

2.  §

(1) Ha a vál lal ko zás az ügy fél tõl meg bí zást te le fo non,
te le fa xon vagy egyéb elekt ro ni kus úton is el fo gad, az üz -
let sza bály zat ban ren del kez ni kell en nek rész le tes sza bá -
lya i ról, így kü lö nö sen

a) a te le fo non, te le fa xon vagy egyéb elekt ro ni kus úton
adott meg bí zás ese tén kö ve ten dõ el já rás ról (hang rög zí tés
vagy a meg bí zás fel ve võ je ál ta li írás ban  való rög zí tés), az
írás ba fog lalt szer zõ dés el ké szí té sé nek mód já ról, az írás ba
fog la lás ide jé rõl,

b) a hang fel vé tel meg õr zé sé nek idõ tar ta má ról.

(2) Ha a vál lal ko zás a meg bí zást hang fel vé te len rög zí ti,
az üz let sza bály zat nak ren del kez nie kell a hang fel vé tel hez
tör té nõ hoz zá fé ré si jo go sult ság ról.

3.  §

A vál lal ko zás üz let sza bály za ta tar tal maz za, hogy – a
jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek, va la mint az ügy fél
sú lyos és fel szó lí tás el le né re sem ren de zett szer zõ dés sze -
gé se ki vé te lé vel – a vál lal ko zás a szer zõ dés tel je sí té sé ért
fenn ál ló fe le lõs sé gét nem kor lá toz hat ja, nem zár hat ja ki.
Az üz let sza bály zat ügy let faj tán ként tar tal maz za az ügy fél
sú lyos szer zõ dés sze gé sé nek mi nõ sü lõ ese tek kö rét, va la -
mint a fe lek szer zõ dés sze gé se ese tén a fe lek jo ga it és kö te -
le zett sé ge it.

4.  §

(1) A vál lal ko zás üz let sza bály za tá ban meg kell hatá -
rozni az ügy fél ér te sí té sé nek, tá jé koz ta tá sá nak gya ko ri sá -
gát és mód ját, va la mint an nak költ ség ki ha tá sát.

(2) A vál lal ko zás a Bszt.-ben elõ írt tá jé koz ta tá si kö te le -
zett sé gé nek tar tós adat hor do zón tör té nõ tel je sí té se ese tén
az üz let sza bály za tá ban ki fe je zet ten fel kell hív nia az ügy -
fél fi gyel mét a tá jé koz ta tás mód já nak rész let sza bá lya i ra.

(3) A vál lal ko zás üz let sza bály za ta nem zár hat ja ki,
hogy az ügy fél az ál ta la adott meg bí zás tel je sí té sé rõl és
a vál lal ko zás ál tal ve ze tett szám lá já nak egyen le gé rõl, az
üz let sza bály zat ban fog lal tak tól el té rõ mó don is fel vi lá go -
sí tást kér jen.

5.  §

(1) A vál lal ko zás az üz let sza bály za tát az ügy fél for ga -
lom szá má ra ren del ke zés re álló he lyi sé ge i ben ki füg gesz ti,
to váb bá elekt ro ni kus ke res ke del mi szol gál ta tás nyúj tá sa
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ese tén az ügy fél szá má ra fo lya ma to san és könnyen elér -
hetõ mó don elekt ro ni kus úton is el ér he tõ vé te szi, le he tõ vé
téve az ügy fél szá má ra an nak tá ro lá sát és elõ hí vá sát.

(2) A vál lal ko zás üz let sza bály za ta tar tal maz za
a) az ügy fél szá má ra vég zett, ille tõ leg nyúj tott, a be fek -

te té si szol gál ta tá si te vé keny ség rõl, ki egé szí tõ szol gál ta -
tás ról vagy áru tõzs dei szol gál ta tás ról  szóló je len tés gya ko -
ri sá gát, idõ zí té sét és jel le gét,

b) az ügy fél pénz ügyi esz kö ze i nek vagy pénz esz kö ze i -
nek ke ze lé se ese tén ezen esz kö zök meg óvá sát biz to sí tó
 intézkedések össze fog la lá sát, ide ért ve az ügy fél ren del ke -
zé sé re álló be fek te tõ vé del mi rend szer rõl és an nak mû kö -
dé sé rõl  szóló tá jé koz ta tást.

(3) A vál lal ko zás az üz let sza bály za tá ban ki fe je zet ten
fel hív ja az ügy fél fi gyel mét

a) a pénz mo sás el le ni jog sza bá lyok ban fog lalt elõ -
írásokra,

b) a vál lal ko zás és az ügy fél kö zött fenn ál ló jog vi ta
ese té re irány adó jog ra.

6.  §

(1) A vál lal ko zás üz let sza bály za tá nak mel lék le tei:
a) a vál lal ko zás nak az ügy fél lel kö ten dõ szer zõ dé se i re

vo nat ko zó for ma nyom tat vá nyok,
b) a ki szer ve zett te vé keny sé gek köre és a ki szer ve zett

te vé keny sé get vég zõk jegy zé ke,
c) a vál lal ko zás ál tal igény be vett köz ve tí tõk jegy zé ke,
d) a vál lal ko zás ál tal al kal ma zott díj té te lek jegy zé ke,

amely tar tal maz za a szer zõ dés kö tés hez, va la mint – egy
ko ráb ban meg kö tött és ha tály ban lévõ szer zõ dés (ke ret -
szer zõ dés) ese tén – az egyes ügy le tek hez kap cso ló dó, az
ügy fe let ter he lõ költ sé get és dí jat is,

e) az üz le ti órák meg je lö lé se,
f) ál ta lá nos szer zõ dé si fel té te lek,
g) pa nasz ke ze lé si sza bály za ta,
h) a vál lal ko zás vég re haj tá si po li ti ká ja,
i) a vál lal ko zás össze fér he tet len sé gi po li ti ká já nak

össze fog la ló le írá sa.

(2) A vál lal ko zás az üz let sza bály za tát – az ügy ve ze tõ
szerv jó vá ha gyá sát kö ve tõ 8 na pon be lül – ol da lan ként
cég sze rû en alá ír va, mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet -
ben tá jé koz ta tás vé gett a Fel ügye let hez be nyújt ja.

7.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba.

(2) E ren de let hatályba lépésekor mû kö dõ vagy en ge dé -
lye zé si el já rás alatt álló vál lal ko zás e ren de let ha tály ba lé -
pé sét kö ve tõ 30 na pon be lül kö te les mó do sí ta ni az üz let -
sza bály za tát.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a be fek te -
té si szol gál ta tá si te vé keny sé get foly ta tó gaz dál ko dó szer -
ve zet üz let sza bály za tá nak kö te le zõ tar tal mi ele me i rõl
 szóló 205/1996. (XII. 23.) Korm. ren de let ha tá lyát vesz ti.
E be kez dés a hatályba lépését kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

8.  §

E ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak  való meg -
fe le lést szol gál ja:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004. áp ri lis 21-i
2004/39/EK irány el ve a pénz ügyi esz kö zök pi a ca i ról,
a 85/611/EGK és a 93/6/EGK ta ná csi irány elv és a
2000/12/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv mó do -
sí tá sá ról, va la mint a 93/22/EGK ta ná csi irány elv ha tá lyon
kí vül he lye zé sé rõl, 19. cikk,

b) a Bi zott ság 2006. au gusz tus 10-i 2006/73/EK irány -
el ve a 2004/39/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv -
nek a be fek te té si vál lal ko zá sok szer ve ze ti kö ve tel mé nyei
és mû kö dé si fel té te lei, va la mint az irány elv al kal ma zá sá -
ban meg ha tá ro zott ki fe je zé sek te kin te té ben tör té nõ vég re -
haj tá sá ról.

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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
7/2008. (II. 7.) EüM

rendelete

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges
szakmai minimumfeltételekrõl  szóló

60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosításáról

Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
247.  § (2) be kez dé sé nek g) pont ga) al pont já ban fog lalt
fel ha tal ma zás alap ján, az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl  szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben el jár -
va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az egész ség ügyi szol gál ta tá sok nyúj tá sá hoz szük sé ges
szak mai mi ni mum fel té te lek rõl  szóló 60/2003. (X. 20.)
ESZCSM ren de let 4.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ új
i) pont tal egé szül ki:
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[A 3.  §-ban fog lal ta kon túl min den 24 órá nál hosszabb
fo lya ma tos el lá tást nyúj tó egész ség ügyi szol gál ta tó nál
biz to sí ta ni kell]

„i) min den be teg ré szé re sze mé lyes hasz ná la tú tár gya i -
nak biz ton sá gos õr zé sé re al kal mas, ön ál ló széf elhelye -
zését

ia) a cse cse mõ- és gyer mek gyó gyá sza ti el lá tás ke re té -
ben a cse cse mõ ko rú ak (0–1 éves ko rig) el lá tá sa,

ib) az ön el lá tás ra kép te len be te gek ese té ben a pszi -
chiátriai el lá tás, a pszi chi át ri ai gon do zás, va la mint a pszi -
chi át ri ai re ha bi li tá ció ke re té ben tör té nõ el lá tás,

ic) az ad dik to ló gi ai el lá tás, va la mint
id) az in ten zív be teg el lá tás

ki vé te lé vel.”

2.  §

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

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

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
4/2008. (II. 7.) IRM

rendelete

a bírósági végrehajtási eljárásban közremûködõ
jogi képviselõ díjazásáról  szóló

12/1994. (IX. 8.) IM rendelet módosításáról

A bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló 1994. évi LIII. tör vény
307.  § (2) be kez dés h) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl  szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  § h) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va
– a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § b) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró pénz ügy mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A bí ró sá gi vég re haj tá si el já rás ban köz re mû kö dõ jogi
kép vi se lõ dí ja zá sá ról  szóló 12/1994. (IX. 8.) IM ren de let
(a továb biak ban: R.) 1.  § (1) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(1) A bí ró sá gi vég re haj tá si el já rás ban a vég re haj tást
kérõ jogi kép vi se le tét el lá tó ügy vé det, sza ba dal mi ügy -
vivõt és jog ta ná csost (a továb biak ban együtt: ügy véd)

meg il le tõ dí jat a vég re haj tást kérõ és az ügy véd az ügy vé di 
meg bí zá si szer zõ dés ben (a továb biak ban: díjmegálla -
podás), vagy díj meg ál la po dás ér vé nye sí té se hi á nyá ban
– mun ka díj ként, költ ség áta lány ként és kész ki adás ként –
e ren de let ha tá roz za meg.”

2.  §

Az R. 2.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„2.  § (1) Ha a vég re haj tást kérõ az ügy véd dí ja ként a díj -

meg ál la po dás ban fog lalt össze get kí ván ja az adós ra át há rí -
ta ni, az adóst ter he lõ ügy vé di díj össze ge a díj meg ál la po -
dás ban fog lalt összeg. A bí ró ság az ügy vé di díj össze gét
in do kolt eset ben mér sé kel he ti, ha az nem áll arány ban a
vég re haj tá si ké re lem ben fog lalt, ille tõ leg a vég re hajt ha tó
ok irat ban fel tün te tett fõ kö ve te lést, já ru lé kot és költ sé get
ma gá ban fog la ló együt tes összeg gel (a továb biak ban: vég -
re haj tá si ügy ér ték).

(2) Díj meg ál la po dás ér vé nye sí té se hi á nyá ban, vagy ha
a vég re haj tást kérõ ezt kéri, az adóst ter he lõ ügy vé di díj -
ként a 3–7.  § sze rint mun ka dí jat, a 8.  § sze rint költség -
átalányt, a 9.  § sze rint kész ki adást kell meg ál la pí ta ni. Ha
a vég re haj tás pénz fi ze tés re irá nyul, a mun ka dí jat és a költ -
ség áta lányt a vég re haj tá si ügy ér ték ala pul vé te lé vel kell
meg ál la pí ta ni.”

3.  §

Az R. 10.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép és az
R. a 10.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ 10/A.  §-sal egé szül ki:

„10.  § (1) Díj meg ál la po dás ér vé nye sí té se ese té ben az
ügy véd dí ját a vég re haj tást el ren de lõ bí ró ság a vég re hajt -
ha tó ok irat ban ál la pít ja meg. A bí ró ság a vég re haj tá si ké -
re lem el ké szí té sé ért dí jat csak ak kor ál la pít meg, ha azt a
díj meg ál la po dás kü lön meg ha tá roz za, egyéb ként a díj -
meg ál la po dás ban fog lalt díj a vég re haj tá si el já rás fo ga na -
to sí tá sa so rán el vég zett jogi kép vi se le ti te vé keny sé gért jár.

(2) A díj meg ál la po dást a vég re hajt ha tó ok irat ki ál lí tá sa
irán ti ké re lem mel együtt kell a vég re haj tást el ren de lõ bí ró -
ság hoz be nyúj ta ni.

10/A.  § (1) Díj meg ál la po dás ér vé nye sí té se hi á nyá ban
a mun ka dí jat, költ ség áta lányt és kész ki adást az a bí ró ság,
ille tõ leg vég re haj tó ál la pít ja meg, amely nek, ille tõ leg aki -
nek az el já rá sa so rán az ügy vé di díj fel me rült.

(2) Az ügy véd ré szé re az (1) be kez dés sze rint meg ál la -
pí tott össze get bele kell fog lal ni a vég re hajt ha tó ok irat ba,
a vég re haj tá si cse lek mény rõl ké szült jegy zõ könyv be,
a vég re haj tá si el já rás so rán ho zott ha tá ro zat ba, ille tõ leg
az an nak so rán ké szí tett ok irat ba.”

4.  §

(1) Az R. 1.  § (3) be kez dé sé ben az „ügy vé di mun ka díj
és költ ség té rí tés” szö veg rész he lyé be az „ügy vé di díj” szö -
veg, 1.  § (4) be kez dé sé ben a „mun ka díj” szö veg rész he lyé -
be a „díj” szö veg lép.
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(2) Az R. „Mun ka díj” al cí mé nek he lyé be a „Mun ka díj
díj meg ál la po dás hi á nyá ban” al cím, a „Költ ség áta lány”
 alcímének he lyé be „Költ ség áta lány díj meg ál la po dás ér vé -
nye sí té se hi á nyá ban” al cím, a „Kész ki adás” al cí mé nek he -
lyé be a „Kész ki adás díj meg ál la po dás hi á nyá ban” al cím,
az „A mun ka díj és a költ ség té rí tés meg ál la pí tá sa” al cím
he lyé be „Az ügy véd dí já nak meg ál la pí tá sa” al cím lép.

(3) Az R. 3.  §-ában, 5.  § (1) és (2) be kez dé sé ben, va la -
mint 7.  § (1) és (2) be kez dé sé ben az „1000 Ft” szö veg rész
he lyé be a „4000 Ft” szö veg, az R. 4.  §-ában és 6.  §-ában
a „2000 Ft” szö veg rész he lyé be a „8000 Ft” szö veg, az
R. 8.  §-ában a „300 Ft” szö veg rész he lyé be az „1500 Ft”
szö veg lép.

(4) Az R. 11.  § (1) be kez dé sé ben az „a mun ka díj és
a költ ség té rí tés” szö veg rész he lyé be az „az ügy vé di díj”
szö veg, 11.  § (2) be kez dé sé ben az „ügy vé di mun ka díj,
ille tõ leg költ ség té rí tés” szö veg rész he lyé be az „ügy vé di
díj” szö veg lép.

5.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép
 hatályba.

(2) Az R. 1.  § (2) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(3) E ren de let ren del ke zé se it a ren de let ha tály ba lé pé sét
köve tõen elõ ter jesz tett vég re haj tá si ké rel mek alap ján el -
ren delt vég re haj tá sok ban kell al kal maz ni.

(4) Ez a ren de let 2008. áp ri lis 30-án ha tá lyát vesz ti.

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

 III. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1004/2008. (II. 7.) Korm.

határozata

az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet
és Energia Operatív Program, Elektronikus

Közigazgatás Operatív Program, Államreform
Operatív Program, Közlekedés Operatív Program,

Gazdaságfejlesztési Operatív Program, Végrehajtási
Operatív Program 2007–2008. évekre  szóló

akcióterveinek felülvizsgálatáról, valamint további
kiemelt projektjavaslatok 2008. januári akciótervi

nevesítésérõl

A Kor mány

1. jó vá hagy ja a Kör nye zet és Ener gia Ope ra tív Prog -
ram, az Elekt ro ni kus Köz igaz ga tás Ope ra tív Prog ram, az

Ál lam re form Ope ra tív Prog ram, a Köz le ke dés Ope ra tív
Prog ram, a Gaz da ság fej lesz té si Ope ra tív Prog ram, va la -
mint a Vég re haj tá si Ope ra tív Prog ram 2007–2008. évek re
vo nat ko zó fe lül vizs gált Ak ció ter ve it;

2. egyet ért az zal, hogy az Irá nyí tó Ha tó ság a ha tá ro zat
mel lék le té ben fel so rolt ki emelt pro jek tek re vo nat ko zó
 támogatási szer zõ dé se ket, a 2007–2013 prog ra mo zá si idõ -
szak ban az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ból, az
 Európai Szo ci á lis Alap ból és a Ko hé zi ós Alap ból szár ma -
zó tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá nak alap ve tõ sza bá lya i ról és
fe le lõs in téz mé nye i rõl  szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm.
ren de let sze rin ti ér té ke lést köve tõen meg köt he ti. A tá mo -
ga tá si szer zõ dés meg kö té sé nek fel té te le a mel lék let ben
meg ha tá ro zott ál ta lá nos és egye di fel té tel(ek) tel je sí té se;

Fe le lõs: fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. de cem ber 15.

3. el ren de li, hogy ké szül jön je len tés a Kor mány ré szé re 
2. pont ban meg ha tá ro zott azon pro jek tek elõ re ha la dá sá ról, 
ame lyek re néz ve az Irá nyí tó Ha tó ság tá mo ga tá si szer zõ -
dést nem kö tött.

Fe le lõs: fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
Ha tár idõ: az ak ció terv ér vé nyes sé gi ide je alatt

 fo lya ma tos

4. a) Az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv Kör nye zet
és Ener gia Ope ra tív Prog ram ja, Elekt ro ni kus Köz igaz ga -
tás Ope ra tív Prog ram ja, az Ál lam re form Ope ra tív Prog -
ram ja, Tár sa dal mi Meg úju lás Ope ra tív Prog ram ja, a Tár -
sa dal mi Inf ra struk tú ra Ope ra tív Prog ram ja, va la mint a
 Regionális Ope ra tív Prog ra mok 2007–2008. évek re vo nat -
ko zó Ak ció ter ve i nek jó vá ha gyá sá ról  szóló 2142/2007.
(VII. 27.) Korm. ha tá ro zat (a továb biak ban: Ha tá ro zat)
2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Kor mány]
„2. egyet ért az zal, hogy az Irá nyí tó Ha tó ság a ha tá ro zat

1. szá mú mel lék le té ben fel so rolt ki emelt pro jek tek re
 vonatkozó tá mo ga tá si szer zõ dé se ket, a 2007–2013 prog -
ra mo zá si idõ szak ban az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si
Alap ból, az Eu ró pai Szo ci á lis Alap ból és a Ko hé zi ós
Alap ból szár ma zó tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá nak alap ve tõ 
sza bá lya i ról és fe le lõs in téz mé nye i rõl  szóló 255/2006.
(XII. 8.) Korm. ren de let sze rin ti ér té ke lést köve tõen meg -
köt he ti;

Fe le lõs: fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. de cem ber 15.”

b) A Ha tá ro zat 4. a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[A Kor mány el ren de li, hogy]
„a) ké szül jön je len tés a Kor mány ré szé re a 2. pont ban

meg ha tá ro zott azon pro jek tek elõ re ha la dá sá ról, ame lyek re 
néz ve az Irá nyí tó Ha tó ság tá mo ga tá si szer zõ dést nem
 kötött;

Fe le lõs: fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
Ha tár idõ: az ak ció terv ér vé nyes sé gi ide je alatt

 fo lya ma tos”
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5. a) Az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv Köz le ke dés
Ope ra tív Prog ram ja 2007–2008. évek re vo nat ko zó Ak ció -
ter ve i nek, va la mint a Kö zép-ma gyar or szá gi Ope ra tív
Prog ram ki emelt pro jekt lis tá ja ki egé szí té sé nek jó vá ha -
gyá sá ról  szóló 1063/2007. (VIII. 15.) Korm. ha tá ro zat
(a továb biak ban: Kor mány ha tá ro zat) 2. pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Kor mány]

„2. egyet ért az zal, hogy a Köz le ke dé si Prog ra mok Irá -
nyí tó Ha tó sá ga a ha tá ro zat 1. szá mú mel lék le té ben fel so -
rolt ki emelt pro jek tek re, va la mint a Re gi o ná lis Fej lesz té si
Prog ra mok Irá nyí tó Ha tó sá ga az 1. szá mú mel lék let ben
fel so rolt ki emelt pro jekt re vo nat ko zó tá mo ga tá si szer zõ -
dé se ket, a 2007–2013 prog ra mo zá si idõ szak ban az Eu ró -
pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ból, az Eu ró pai Szo ci á lis
Alap ból és a Ko hé zi ós Alap ból szár ma zó tá mo ga tá sok fel -
hasz ná lá sá nak alap ve tõ sza bá lya i ról és fe le lõs in téz mé -
nye i rõl  szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. ren de let sze rin ti
ér té ke lést köve tõen meg köt he ti a min den ko ri költségve -
tési tör vény ben meg sza bott kö te le zett ség vál la lá si ke re ten
be lül;

Fe le lõs: fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 15.”

b) A Kor mány ha tá ro zat 4. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[A Kor mány]
„4. el ren de li, hogy ké szül jön je len tés a Kor mány ré szé -

re a 2. pont ban meg ha tá ro zott azon pro jek tek elõ re ha la dá -
sá ról, ame lyek re néz ve az Irá nyí tó Ha tó ság tá mo ga tá si
szer zõ dést nem kö tött;

Fe le lõs: fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
Ha tár idõ: az ak ció terv ér vé nyes sé gi ide je alatt

 fo lya ma tos”

6. Az egyes ki emelt pro jekt ja vas la tok ak ció ter vi ne ve -
sí té sé nek jó vá ha gyá sá ról  szóló 1095/2007. (XII. 5.) Korm. 
ha tá ro zat 4. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Kor mány]
„4. el ren de li, hogy ké szül jön je len tés a Kor mány ré szé -

re a 2. pont ban meg ha tá ro zott azon pro jek tek elõ re ha la dá -
sá ról, ame lyek re néz ve az Irá nyí tó Ha tó ság tá mo ga tá si
szer zõ dést nem kö tött;

Fe le lõs: fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
Ha tár idõ: az ak ció terv ér vé nyes sé gi ide je alatt

 fo lya ma tos”

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Melléklet az 1004/2008. (II. 7.) Korm. határozathoz

Pro jekt gaz da neve Pro jekt meg ne ve zé se* OP

Nem ze ti Inf ra struk tú ra Fej lesz tõ Zrt. Bu da pest–Ke len föld–Szé kes fe hér vár vas út -
vo nal át épí té se I. ütem

KÖZOP

Nem ze ti Inf ra struk tú ra Fej lesz tõ Zrt. Ó bu da–Esz ter gom vas út vo nal rekonstruk -
ciója

KÖZOP

* A tá mo ga tá si szer zõ dés vég le ges, rész le tes fel té te le i rõl az Irá nyí tó Ha tó ság dönt. Va la mennyi ki emelt pro jekt ese té ben a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té -
sé nek ál ta lá nos fel té te le a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség ál tal elõ írt tar tal mú rész le tes pro jekt ja vas lat el ké szí té se, mely tar tal maz za a pénz ügyi fenn tart ha tó -
sá got és a be vé tel-ter me lé si ké pes sé get is be mu ta tó meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mányt és költ ség-ha szon elem zést, va la mint az ÚMFT in di ká tor-rend sze ré be való 
il lesz ke dést.

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
6/2008. (II. 7.) ME

határozata

szakállamtitkár kinevezésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint
a  Kormány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló
2006. évi LVII. tör vény 57.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt jog -

kö röm ben a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
ja vas la tá ra

dr. For gács Bar na bást

a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um
szak ál lam tit ká rá vá

– 2008. feb ru ár 1-jei ha tállyal –

ki ne ve zem.

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



 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatóság
(1052 Budapest V., Városház utca 7.)

h i r d e t m é n y e i

A Fõ vá ro si és Pest Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó ság a föld ren de zõ és
a föld ki adó bi zott sá gok ról  szóló, több ször mó do sí tott 1993. évi II. tör vény 9.  § (1) be kez dé se sze rint

n y i l v á n o s  s o r s o l á s t

tart a Gal ga men ti (Tura) Szö vet ke zet hasz ná la tá ban lévõ, rész arány-föld ki adá si el já rás tár gyát ké pe zõ föld rész le tek re.

A sor so lá son rész vé tel re jo go sul tak köre: a Gal ga men ti (Tura) Szö vet ke zet érin tõ en, az 1993. évi II. tör vény alap ján
meg ha tá ro zott rész arány tu laj don ér ték kel ren del ke zõ sze mé lyek.

A sor so lás he lye: 2193 Gal ga hé víz, Fõ u. 143., Pol gár mes te ri Hi va tal ta nács ter me

A sor so lás ide je: 2008. már ci us 11., 10 óra.

A sor so lás ra ke rü lõ föld rész le tek ada tai:

Te le pü lés: Gal ga hé víz

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Összes
AK ér ték

Sor so lan dó
AK ér ték

Te rü let hasz no sí tá sá ra
vo nat ko zó kor lá to zás

0120/10 szán tó,
köz sé gi min ta tér

7,3918 154,49 34,19

Te le pü lés: Tura

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Összes
AK ér ték

Sor so lan dó
AK ér ték

Te rü let hasz no sí tá sá ra
vo nat ko zó kor lá to zás

031/19 szán tó 2,6088 95,00 95,00

050/47 gyep (rét) 1,8191 50,57 50,57

064/22 szán tó 22,9126 848,95 848,95

064/61 szán tó 10,3778 324,83 156,27

076/68 szán tó, gyep (rét) 6,9606 90,51 83,48

080/5 szán tó,
já rá si min ta tér

30,4739 542,51 542,51

080/8 szán tó,
já rá si min ta tér

8,4357 176,31 176,31

080/12 gyep (rét) 13,347 138,81 138,81

080/13 szán tó 3,387 70,79 70,79

080/15 gyep (rét) 6,1568 64,03 64,03

093/34 gyep (rét), szán tó 2,4755 64,20 64,20

0101/32 szán tó 5,2289 109,28 109,28

0210/14 szán tó 30,6889 875,90 75,52

0216/35 szán tó 4,8428 23,73 23,73

0238/12 szán tó 1,6389 22,78 2,20

0263/25 szán tó 2,1064 39,60 39,60
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Összes
AK ér ték

Sor so lan dó
AK ér ték

Te rü let hasz no sí tá sá ra
vo nat ko zó kor lá to zás

0371/42 szán tó, gyep (rét) 5,4156 153,56 153,56

0375/148 szán tó 18,4605 523,36 44,47

Te le pü lés: Vác szent lász ló

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Összes
AK ér ték

Sor so lan dó
AK ér ték

Te rü let hasz no sí tá sá ra
vo nat ko zó kor lá to zás

072/7 szán tó 6,0468 168,10 168,10

A sor so lás nyil vá nos, azon bár ki je len le het.

A sor so lá son bár mely ok ból meg nem je le nõ jo go sult ké sõbb, a mu lasz tás ra hi vat koz va, sem mi fé le jo got nem érvénye -
síthet, eb bõl az ok ból a sor so lás ered mé nye nem vál toz tat ha tó meg.

A meg je le nés ben aka dá lyo zott ér de kelt sze mély sza bály sze rû meg ha tal ma zás sal el lá tott meg ha tal ma zot tal kép vi sel tet -
he ti ma gát.

Aki nek a nyil vá nos sor so lás jo gos ér de két érin ti vagy sér ti, tör vény sér tés re hi vat ko zás sal a sor so lást kö ve tõ 48 órán
 belül a Fõ vá ro si és Pest Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal hoz ki fo gást nyújt hat be.

Mi a kich Gá bor s. k.,
fõ igaz ga tó

A Fõ vá ro si és Pest Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó ság a föld ren de zõ és
a föld ki adó bi zott sá gok ról  szóló, több ször mó do sí tott 1993. évi II. tör vény 9.  § (1) be kez dé se sze rint

n y i l v á n o s  s o r s o l á s t

tart a Gal ga farm (Gal ga hé víz) Szö vet ke zet hasz ná la tá ban lévõ, rész arány-föld ki adá si el já rás tár gyát ké pe zõ földrész -
letekre.

A sor so lá son rész vé tel re jo go sul tak köre: a Gal ga farm (Gal ga hé víz) Szö vet ke ze tet érin tõ en, az 1993. évi II. tör vény
alap ján meg ha tá ro zott rész arány tu laj don ér ték kel ren del ke zõ sze mé lyek.

A sor so lás he lye: 2193 Gal ga hé víz, Fõ u. 143., Pol gár mes te ri Hi va tal ta nács ter me

A sor so lás ide je: 2008. már ci us 11., 10 óra.

A sor so lás ra ke rü lõ föld rész le tek ada tai:

Te le pü lés: Gal ga hé víz

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Összes
AK ér ték

Sor so lan dó
AK ér ték

Te rü let hasz no sí tá sá ra
vo nat ko zó kor lá to zás

0196/1 szán tó 21,3603 296,91 3,48

Te le pü lés: Tura

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Összes
AK ér ték

Sor so lan dó
AK ér ték

Te rü let hasz no sí tá sá ra
vo nat ko zó kor lá to zás

0350/14 szán tó, gyep (rét) 4,145 112,66 24,25

0350/16 szán tó, gyep (rét) 1,8103 45,13 9,71

0350/17 szán tó 2,5351 70,48 15,17
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A sor so lás nyil vá nos, azon bár ki je len le het.

A sor so lá son bár mely ok ból meg nem je le nõ jo go sult ké sõbb, a mu lasz tás ra hi vat koz va, sem mi fé le jo got nem érvénye -
síthet, eb bõl az ok ból a sor so lás ered mé nye nem vál toz tat ha tó meg.

A meg je le nés ben aka dá lyo zott ér de kelt sze mély sza bály sze rû meg ha tal ma zás sal el lá tott meg ha tal ma zot tal kép vi sel tet -
he ti ma gát.

Aki nek a nyil vá nos sor so lás jo gos ér de két érin ti vagy sér ti, tör vény sér tés re hi vat ko zás sal a sor so lást kö ve tõ 48 órán
 belül a Fõ vá ro si és Pest Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal hoz ki fo gást nyújt hat be.

Mi a kich Gá bor s. k.,
fõ igaz ga tó

A Fõ vá ro si és Pest Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó ság a föld ren de zõ és
a föld ki adó bi zott sá gok ról  szóló, több ször mó do sí tott 1993. évi II. tör vény 9.  § (1) be kez dé se sze rint

n y i l v á n o s  s o r s o l á s t

tart az Ál ta lá nos Fa lu szö vet ke zet (Gal ga hé víz) Szö vet ke zet hasz ná la tá ban lévõ, rész arány-föld ki adá si el já rás tár gyát
 képezõ föld rész le tek re.

A sor so lá son rész vé tel re jo go sul tak köre: az Ál ta lá nos Fa lu szö vet ke zet (Gal ga hé víz) Szö vet ke ze tet érin tõ en, az
1993. évi II. tör vény alap ján meg ha tá ro zott rész arány tu laj don ér ték kel ren del ke zõ sze mé lyek.

A sor so lás he lye: 2193 Gal ga hé víz, Fõ u. 143., Pol gár mes te ri Hi va tal ta nács ter me

A sor so lás ide je: 2008. már ci us 11., 10 óra.

A sor so lás ra ke rü lõ föld rész le tek ada tai:

Te le pü lés: Bag

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Összes
AK ér ték

Sor so lan dó
AK ér ték

Te rü let hasz no sí tá sá ra
vo nat ko zó kor lá to zás

028/1 szán tó 0,3798 1,86 1,86

Te le pü lés: Gal ga hé víz

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Összes
AK ér ték

Sor so lan dó
AK ér ték

Te rü let hasz no sí tá sá ra
vo nat ko zó kor lá to zás

08/24 szán tó 0,2919 6,10 6,10

013/2 szán tó, gyep (le ge lõ) 1,3328 25,14 9,64

013/48 szán tó 0,2869 6,00 3,00

013/63 gyep (rét) 0,4086 5,68 5,68

021/50 gyep (rét) 0,0279 0,29 0,29

022/7 szán tó 0,1298 2,71 2,71

026/50 szán tó 0,1105 2,31 2,31

029/3 szán tó 0,5059 10,57 10,57

029/26 szán tó 0,5472 11,44 11,44

031/51 szán tó 0,3731 9,43 9,43

031/114 szán tó 1,0735 29,84 14,98

031/124 szán tó, ná das, gyep
(rét)

23,555 524,54 0,90

036/42 szán tó, gyep (le ge -
lõ), ná das, gyep (rét)

41,6922 856,16 20,85
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Összes
AK ér ték

Sor so lan dó
AK ér ték

Te rü let hasz no sí tá sá ra
vo nat ko zó kor lá to zás

040 szán tó 0,7121 19,80 4,78

041 szán tó 43,5621 1211,03 19,72

043 szán tó 35,6573 779,04 5,64

044 szán tó 0,4639 6,45 6,45

045 szán tó 12,7659 177,45 11,07

049 gyep (le ge lõ), szán tó 58,8064 1285,42 17,47

051 szán tó 74,7022 2261,38 1,86

094 szán tó 118,4148 3217,03 14,41

098 szán tó 30,8338 623,59 6,01

0102/1 gyep (le ge lõ), szán tó 79,657 1663,46 33,02

0102/17 szán tó, gyep (le ge lõ) 1,3687 24,11 24,11

0114 szán tó 11,1407 54,59 0,94

0116 szán tó 28,5458 572,15 3,34

0130/5 szán tó 0,4559 2,23 0,02

0130/8 szán tó, gyü möl csös,
gyep (le ge lõ)

4,1593 24,63 0,20

0130/9 szán tó 1,0231 5,01 0,04

0130/10 szõ lõ, szán tó 2,2201 13,60 0,11

0130/11 szán tó, gyü möl csös,
szõ lõ

2,885 16,35 0,13

0130/12 szán tó, gyü möl csös 0,5058 6,96 0,06

0130/13 szán tó, gyü möl csös 0,4003 4,66 0,04

0130/19 szán tó 35,8815 498,75 48,26

0143/1 erdõ 8,4716 39,91 0,19

0143/3 erdõ 37,386 186,51 1,71

0146/4 erdõ 39,6482 198,60 2,97

0156/3 erdõ 0,8543 4,19 4,19

0165 szán tó 1,642 22,82 2,25

0167 szán tó, gyep (le ge lõ) 25,1627 283,10 12,87 Föld mé ré si je lek
 elhelyezését bizto -
sító hasz ná la ti jog

0173 szán tó 44,3468 842,85 0,50

0174 szán tó 0,1464 3,06 3,06

0175/1 szán tó 19,9443 416,84 10,58

0195 erdõ 10,0136 49,07 0,73

0196/5 szán tó 24,538 514,86 3,73

0196/10 szán tó 2,0188 43,89 2,85

0206/3 szán tó 10,2249 50,10 8,35

0206/4 erdõ 0,9614 4,71 1,57

0209/17 szán tó 1,7224 23,94 0,75

0212/1 erdõ, szán tó, szõ lõ 11,0624 111,52 62,64

0212/3 szán tó 0,2295 1,12 1,12

0219/4 szán tó 0,2042 2,84 2,84

0219/7 szán tó 0,2831 3,94 3,94

0221/1 szán tó 0,7335 10,20 10,20

2063/5 szõ lõ 0,0661 0,83 0,83
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Összes
AK ér ték

Sor so lan dó
AK ér ték

Te rü let hasz no sí tá sá ra
vo nat ko zó kor lá to zás

2073/4 gyü möl csös 0,0590 1,59 1,59

2127/5 szán tó 0,442 2,17 2,17

2151/2 kert 0,1481 1,04 1,04

2229 kert 0,0199 0,35 0,35

2252 gyü möl csös 0,019 0,51 0,51

2288 kert 0,0434 0,30 0,30

2553 szõ lõ 0,0706 1,41 1,41

2893/1 kert 0,0756 0,53 0,53

3305/1 szán tó 0,0905 0,21 0,21

3305/3 szán tó 3,2033 7,37 7,37

3831 szán tó 0,7912 16,54 16,54

3859/3 szõ lõ, kert 0,1059 1,52 1,52

3859/4 szõ lõ, kert 0,1474 2,32 2,32

3859/6 szõ lõ, kert 0,181 2,89 2,89

A sor so lás nyil vá nos, azon bár ki je len le het.

A sor so lá son bár mely ok ból meg nem je le nõ jo go sult ké sõbb, a mu lasz tás ra hi vat koz va, sem mi fé le jo got nem érvénye -
síthet, eb bõl az ok ból a sor so lás ered mé nye nem vál toz tat ha tó meg.

A meg je le nés ben aka dá lyo zott ér de kelt sze mély sza bály sze rû meg ha tal ma zás sal el lá tott meg ha tal ma zot tal kép vi sel tet -
he ti ma gát.

Aki nek a nyil vá nos sor so lás jo gos ér de két érin ti vagy sér ti, tör vény sér tés re hi vat ko zás sal a sor so lást kö ve tõ 48 órán
 belül a Fõ vá ro si és Pest Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal hoz ki fo gást nyújt hat be.

Mi a kich Gá bor s. k.,
fõ igaz ga tó
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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 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

08.0373 – 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.



I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek

Ál lás pá lyá za tok

A Ma gyar Ál lam kincs tár Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis

Igaz ga tó sá ga pá lyá za tot hir det nem zet kö zi kap cso la tok

re fe ren se mun ka kör be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675

A Ma gyar Ál lam kincs tár Dél-al föl di Re gi o ná lis Igazgató -

sága pá lyá za tot hir det bér szám fej té si ügy in té zõ mun ka kör 

be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675

A Ma gyar Ál lam kincs tár Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis Igaz -

ga tó sá ga pá lyá za tot hir det el len õr zé si  re fe rens mun ka kör

be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676

A Ma gyar Ál lam kincs tár Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis Igaz -

ga tó sá ga pá lyá za tot hir det ál lam ház tar tá si re fe rens mun -

ka kör be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676

A Ma gyar Ál lam kincs tár Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis

Igaz ga tó sá ga pá lyá za tot hir det el len õr zé si re fe rens mun -

ka kör be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677

A Ma gyar Ál lam kincs tár Dél-al föl di Re gi o ná lis Igazgató -

sága pá lyá za tot hir det le bo nyo lí tá si szám la ke ze lõ mun ka -

kör be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678

A Ma gyar Ál lam kincs tár Dél-al föl di Re gi o ná lis Igazgató -

sága pá lyá za tot hir det gáz ár-tá mo ga tá si el len õr mun ka kör 

be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678

A Ma gyar Ál lam kincs tár Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis Igaz -

ga tó sá ga pá lyá za tot hir det fe lül vizs gá la ti re fe rens mun ka -

kör be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679

Ti sza ke re cseny–Ti sza a dony–Má tyus köz sé gek kör jegy zõ je

pá lyá za tot hir det ügy in té zõi ál lás be töl té sé re. . . . . . . . . 680

Az Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz -

ügyi Fõ fel ügye lõ ség a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló

1992. évi XXI II. tör vény 10. §-ában fog lal tak sze rint pá -

lyá za tot hir det bér szám fej tõ és tár sa da lom biz to sí tá si mun -

ka kö ré nek be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680

Az Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz -

ügyi Fõ fel ügye lõ ség a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló

1992. évi XXI II. tör vény 10. §-ában fog lal tak sze rint pá -

lyá za tot hir det köny ve lõ mun ka kö ré nek be töl té sé re ha tá -

ro zott ide jû ki ne ve zés sel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681

Az Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz -

ügyi Fõ fel ügye lõ ség a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló

1992. évi XXI II. tör vény 10. §-ában fog lal tak sze rint pá -

lyá za tot hir det ve ze tõ köny ve lõ mun ka kö ré nek betölté -

sére. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681

Ó bu da-Bé kás me gyer Köz te rü let-fel ügye le te (Bu da pest III.,

La dik u. 2–6.) a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló, több -

ször mó do sí tott 1992. évi XXI II. tv. 10. §-a alap ján (a to -

váb bi ak ban: Ktv.) pá lyá za tot hir det köz te rü let-fel ügye lõ

mun ka kör be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682

Ba racs ka Köz ség Ön kor mány za ta és Ka já szó Köz ség Ön -

kor mány za ta pá lyá za tot hir det Ba racs ka–Ka já szó Köz sé -

gek Kör jegy zõ sé ge al jegy zõi mun ka kö ré nek be töl té sé re 683

Bu da pest Fõ vá ros II. Ke rü le ti Ön kor mány zat Pol gár mes te ri

Hi va ta la (1024 Bu da pest, Mech wart li get 1.) pá lyá za tot

hir det a Hu mán po li ti kai cso port szer ve ze ti egy ség hez hu -

mán po li ti kai re fe rens mun ka kör be töl té sé re . . . . . . . . . 683

Bu da pest Fõ vá ros II. Ke rü le ti Ön kor mány zat Pol gár mes te ri

Hi va ta la (1024 Bu da pest, Mech wart li get 1.) pá lyá za tot

hir det a Vá ros ren dé sze ti cso port szer ve ze ti egy ség hez

köz te rü let-fel ügye lõi mun ka kör be töl té sé re . . . . . . . . . . 684
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A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

T A R T A L O M

FELHÍVÁS!
Fel hív juk tisz telt elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az értesítõ utol só ol da lán köz zé tett

2008. évi elõ fi ze té si ára ink ra
A Hi va ta los Ér te sí tõ árát a Ma gyar Köz löny ára tartalmazza



Bu da pest Fõ vá ros II. Ke rü le ti Ön kor mány zat Pol gár mes te ri

Hi va ta la (1024 Bu da pest, Mech wart li get 1.) pá lyá za tot

hir det a Be ru há zá si és Vá ros üze mel te té si Iro da szer ve ze ti

egy ség hez köz le ke dé si és köz mû-ügy in té zõi mun ka kör

be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684

Csö köly és Ri nya ko vá csi köz sé gek ön kor mány za ta i nak kép -

vi se lõ-tes tü le tei pá lyá za tot hir det nek kör jegy zõi ál lás be -

töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685

Du na var sány Vá ros Ön kor mány za tá nak jegy zõ je pá lyá za tot

hir det adó ügyi elõ adói ál lás be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . 685

Isa szeg Nagy köz ség Ön kor mány za ta Pol gár mes te ri Hi va ta -

lá nak jegy zõ je ál lást hir det pénz ügyi, gaz dál ko dá si elõ -

adói mun ka kör be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685

Jász árok szál lás vá ros jegy zõ je pá lyá za tot ír ki Jász árok szál -

lás Vá ros Pol gár mes te ri Hi va tal épí tés ha tó sá gi ügy in té zõi

ál lás he lyé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686

Jász árok szál lás vá ros jegy zõ je pá lyá za tot ír ki Jász árok szál -

lás Vá ros Pol gár mes te ri Hi va tal adó igaz ga tá si ügy in té zõi

ál lás he lyé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686

Kis kun lac há za Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak jegy zõ je

pá lyá za tot hir det mû sza ki osz tály ve ze tõ ál lás be töl té sé re 687

Me zõ be rény Vá ros Ön kor mány za tá nak Pol gár mes te ri Hi va -

ta la (5650 Me zõ be rény, Kos suth tér 1.) pá lyá za tot hir det

ok mány iro dai ügy in té zõi mun ka kör be töl té sé re. . . . . . . 687

Mis kolc Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za tá nak Pol gár mes -

te ri Hi va ta la pá lyá za tot hir det 1 fõ an ti diszk ri mi ná ci ós

ügy in té zõi ál lás hely ha tá ro zott ide jû be töl té sé re . . . . . . 688

Ör kény Vá ros Ön kor mány za tá nak jegy zõ je pá lyá za tot hir det 

igaz ga tá si ügy in té zõi ál lás hely be töl té sé re . . . . . . . . . . 688

Õr ti los és Zá kány fa lu Köz sé gek Kép vi se lõ-te stü le te pá lyá za -

tot ír ki kör jegy zõi ál lás be töl té sé re Õr ti los szék hellyel . 688

Pusz ta mo nos tor és Jász ágó köz sé gek ön kor mány za tai pá lyá -

za tot hir det nek Pusz ta mo nos tor–Jász ágó Kör jegy zõ ség

kör jegy zõi ál lá sá nak be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689

Pusz ta mo nos tor köz ség jegy zõ je pá lyá za tot hir det ön kor -

mány za ti költ ség ve té si, gaz dál ko dá si ügy in té zõ köz tiszt -

vi se lõi ál lás hely re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689

Si mon tor nya vá ros jegy zõ je pá lyá za tot hir det mû sza ki-épí -

tés ügyi ügy in té zõi mun ka kör be töl té sé re. . . . . . . . . . . . 690

Soly már Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü -

le te pá lyá za tot hir det al jegy zõi ál lás be töl té sé re. . . . . . . 690

Szek szárd Me gyei Jo gú Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la pá lyá -

za tot hir det gyám ügyi igaz ga tá si ügy in té zõ mun ka kör be -

töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691

Szek szárd Me gyei Jo gú Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la pá lyá -

za tot hir det igaz ga tá si ügy in té zõ mun ka kör be töl té sé re . 691

Tab vá ros jegy zõ je pá lyá za tot hir det pénz ügyi-gaz dál ko dá si

ügy in té zõi mun ka kör be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . 691

Tab vá ros jegy zõ je pá lyá za tot hir det költ ség ve té si ügy in té zõi 

mun ka kör be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692

Tar Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za -

tot hir det jegy zõi ál lás be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . 692

Tó al más Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá -

lyá za tot hir det jegy zõi ál lás be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . 693

Üröm Köz ség Ön kor mány za tá nak jegy zõ je pá lyá za tot hir det

Üröm Köz ség Pol gár mes te ri Hi va ta lá ba pénz ügyi ügy in -

té zõi mun ka kör be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693

Üröm Köz ség Ön kor mány za tá nak jegy zõ je pá lyá za tot hir det

Üröm Pol gár mes te ri Hi va ta lá ba mû sza ki ügy in té zõi mun -

ka kör be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694
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Személyi rész

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

A Magyar Államkincstár
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

pályázatot hirdet
nemzetközi kapcsolatok referense munkakör

betöltésére

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– jogász szakképzettség vagy fõiskolai szintû állam-

igazgatási vagy szociális igazgatási szakképzettség,
– számítógépes felhasználói ismeret.

Elõnyt jelent:
– az Európai Unió valamely hivatalos nyelvének leg-

alább középszintû ismerete.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen be-

lül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és család-
tagjaikra történõ alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rende-
let hatálya alá tartozó igénylõk családtámogatási ügyeinek
intézése,

– kapcsolattartás az Európai Gazdasági Térség illeté-
kes társhatóságaival.

A munkavégzés helye: Budapest.

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

latát,
– esetleg referenciamegjelölést, ajánlólevelet,
– 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 pályázati anyagot

2008. február 14-ig

kérjük megküldeni a Magyar Államkincstár Közép-ma-
gyarországi Regionális Igazgatóság Koordinációs osztály

1364 Budapest, Pf. 288 címre. A borítékon kérjük feltün-
tetni a megpályázott munkakör megnevezését.

A pályázati kiírásnak megfelelõ pályázókat a munkálta-
tó által kijelölt bizottság hallgatja meg. A pályázatok elbí-
rálására a benyújtásra elõírt határidõt követõ 15 napon be-
lül kerül sor. Az álláshely az elbírálást követõen azonnal
betölthetõ.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb információt ad
dr. Gyarmati Franciska koordinációs osztályvezetõ, tel.:
371-9023.

A Magyar Államkincstár
Dél-alföldi Regionális Igazgatósága

pályázatot hirdet
bérszámfejtési ügyintézõ munkakör betöltésére

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

képesség,
– középiskolai végzettség és pénzügyi ügyintézõ vagy

társadalombiztosítási, munkaügyi ügyintézõ szakképe-
sítés,

– számítógépes felhasználói ismeretek.

Elõnyt jelent:
– személyi jövedelemadózási, társadalombiztosítási,

munkaügyi ismeretek.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– az Igazgatóság számfejtési körébe tartozó közalkal-

mazottak, köztisztviselõk, egyéb munkavállalók rendsze-
res havi illetményének, társadalombiztosítási ellátásainak,
családtámogatási ellátásainak számfejtése,

– személyi jövedelemadózással, havi adóbevallással,
nyugdíjadat-szolgáltatással, magánnyugdíj-pénztári tagdí-
jak elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátása.

A munkavégzés helye: Kecskemét.

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 fényképet.
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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 15-ig

kérjük benyújtani a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Re-
gionális Igazgatóság részére. Postacím: 6001 Kecskemét,
Pf. 373.

A pályázatok elbírálására 2008. február 28-ig kerül sor.
Az állás 2008. március 1-jétõl tölthetõ be.

A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjá-
ra vonatkozó általános tájékoztatás:

Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot a ki-
nevezésre jogosult választja ki. A pályázatok értékelésére
a kinevezési jogkör gyakorlójának döntése alapján leg-
alább háromtagú elõkészítõ-bizottság hozható létre.

A döntésrõl a pályázókat legkésõbb 8 napon belül írás-
ban értesítjük.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
ad: Márkiné Gál Ildikó a (76) 510-132-es telefonszámon.

A Magyar Államkincstár
Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

pályázatot hirdet
ellenõrzési referens munkakör betöltésére

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

tatásban szerzett szakképzettség; fõiskolai szintû állam-
igazgatási szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai vég-
zettség és felsõfokú pénzügyi, számviteli szakképzettség,
mérlegképes könyvelõi, költségvetési ellenõri, közigazga-
tási gazdálkodási szakképesítés,

– számítógépes felhasználói ismeret.

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

kormányzatnál szerzett pénzügyi, számviteli, gazdálko-
dási gyakorlat,

– „B” kategóriás gépjármû-vezetõi engedély.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– a helyi önkormányzatok, a helyi kisebbségi önkor-

mányzatok és a többcélú kistérségi társulások állami támo-
gatásának igénylésével összefüggõ feladatmutatók vizsgá-

lata, felülvizsgálati eljárás lefolytatása, helyszíni ellenõr-
zés keretében a támogatási összegek jogosságának/helyes-
ségének vizsgálata,

– a nem állami, nem önkormányzati humánszolgálta-
tóknál az állami támogatás jogszerû igénylésének és fel-
használásának helyszíni ellenõrzése.

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 Nyugat-
dunántúli Regionális Igazgatósága, Gyõr, Hunyadi u. 6/A.

A pályázati anyagot

2008. február 14-ig

kérjük megküldeni a Magyar Államkincstár Nyugat-du-
nántúli Regionális Igazgatósága, Koordinációs osztályára.
Postacím: 9024 Gyõr, Hunyadi u. 6/A.

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

A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjá-
ra vonatkozó általános tájékoztatás:

Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot a ki-
nevezésre jogosult választja ki. A pályázatok értékelésére
a kinevezési jogkör gyakorlójának döntése alapján leg-
alább háromtagú elõkészítõ-bizottság hozható létre.

A döntésrõl a pályázókat legkésõbb 8 napon belül írás-
ban értesítjük.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
ad: Szarvas Lászlóné a 06 (96) 501-809-es telefonszámon.

A Magyar Államkincstár
Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

pályázatot hirdet
államháztartási referens munkakör betöltésére

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

tatásban szerzett szakképzettség; fõiskolai szintû állam-

676 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/6. szám



igazgatási szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai vég-
zettség és felsõfokú pénzügyi, számviteli szakképzettség,
mérlegképes könyvelõi, költségvetési ellenõri, közigazga-
tási gazdálkodási szakképesítés,

– számítógépes felhasználói ismeret.

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

kormányzatnál szerzett pénzügyi, számviteli, gazdálko-
dási gyakorlat,

Ellátandó munkaköri feladatok:
– az államháztartás pénzügyi információs rendszerei-

nek mûködtetése, szakmai segítségnyújtás a költségvetési
szervek tervezési, számviteli és beszámolási feladataihoz.

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

latát,
– esetleg referenciamegjelölést, ajánlólevelet,
– 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 Nyugat-
dunántúli Regionális Igazgatóság, Gyõr, Hunyadi u. 6/A.

A pályázati anyagot

2008. február 10-ig

kérjük megküldeni a Magyar Államkincstár Nyugat-du-
nántúli Regionális Igazgatósága Koordinációs osztályára.
Postacím: 9024 Gyõr, Hunyadi u. 6/A.

A pályázati eljárásra és a pályázat elbírásának módjára
vonatkozó általános tájékoztatás:

Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot a ki-
nevezésre jogosult választja ki. A pályázatok értékelésére
a kinevezési jogkör gyakorlójának döntése alapján leg-
alább háromtagú elõkészítõ-bizottság hozható létre.

A döntésrõl a pályázókat legkésõbb 8 napon belül érte-
sítjük.

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

A pályázattal kapcsolatos további információkról
Szarvas Lászlóné a 06 (96) 501-809-es telefonszámon ad
felvilágosítást.

A Magyar Államkincstár
Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága

pályázatot hirdet
ellenõrzési referens munkakörök betöltésére

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

fokú képzettség, vagy egyéb egyetemi, fõiskolai végzett-
ség és felsõfokú szakképesítés (mérlegképes könyvelõ,
okleveles könyvvizsgáló, költségvetési ellenõr, okleveles
pénzügyi revizor, közigazgatási, gazdálkodási és ellenõr-
zési szakértõ, közoktatási szakértõ),

– számítógépes felhasználói ismeretek.

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

kormányzatnál szerzett pénzügyi, gazdálkodási, ellenõr-
zési gyakorlat,

– „B” kategóriás gépjármû-vezetõi engedély.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– az önkormányzatok állami támogatásának igénylésé-

vel összefüggõ feladatmutatók vizsgálata, felülvizsgálati
eljárás lefolytatása, helyszíni ellenõrzés keretében a támo-
gatási összegek jogosságának vizsgálata,

– a nem állami humán szolgáltatást végzõ intézmé-
nyeknél az állami támogatás jogszerû igénylésének és fel-
használásának helyszíni ellenõrzése.

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 tör-
ténik.

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

A pályázati anyagot

2008. február 15-ig

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

pályázatot hirdet
lebonyolítási számlakezelõ munkakör betöltésére

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

képesség,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû gazdálkodási szakon

szerzett közgazdász szakképzettség; egyetemi vagy fõis-
kolai szintû végzettség és felsõfokú pénzügyi, számviteli
szakképesítés, mérlegképes könyvelõi szakképesítés; kö-
zépiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség
vagy pénzügyi-számviteli, mérlegképes könyvelõi, pénz-
ügyi ügyintézõ, számviteli ügyintézõ, középfokú anyag-
gazdálkodói, általános gazdasági és statisztikai ügyintézõ,
gazdasági elemzõ és szakstatisztikai ügyintézõ szakképe-
sítés,

– számítógépes felhasználói ismeretek.

Elõnyt jelent:
– pénzügyi, gazdálkodási területen szerzett gyakorlat,
– „B” kategóriás gépjármû-vezetõi engedély.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– lebonyolítási számlák fõkönyvi könyvelése, a kap-

csolódó analitikus nyilvántartások vezetése, a szükséges
egyeztetések elvégzése,

– az ellátásokból teljesített levonások egyeztetése, a
havi adó, járulék és magánnyugdíj-pénztári bevallások fe-
lülvizsgálata.

A munkavégzés helye: Kecskemét.

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 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 pályázati anyagokat

2008. február 15-ig

kérjük benyújtani a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Re-
gionális Igazgatóság részére. Postacím: 6001 Kecskemét,
Pf. 373.

A pályázatok elbírálására 2008. február 28-ig kerül sor.
Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A kinevezés határozott idõre szól.
A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjá-

ra vonatkozó általános tájékoztatás:
Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot a ki-

nevezésre jogosult választja ki. A pályázatok értékelésére
a kinevezési jogkör gyakorlójának döntése alapján leg-
alább háromtagú elõkészítõ-bizottság hozható létre.

A döntésrõl a pályázókat legkésõbb 8 napon belül írás-
ban értesítjük.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
ad: Gyaraki Mária a (20) 519-3181-es telefonszámon.

A Magyar Államkincstár
Dél-alföldi Regionális Igazgatósága

pályázatot hirdet
gázár-támogatási ellenõr munkakör betöltésére

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

képesség,
– I. besorolásban: egyetemi vagy fõiskolai szintû köz-

gazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség; fõisko-
lai szintû államigazgatási és szociális igazgatási szakkép-
zettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és fel-
sõfokú pénzügyi, számviteli szakképzettség vagy felsõfo-
kú munkaügyi, társadalombiztosítási, személyügyi, infor-
matikai szakképesítés,

– II. besorolásban: középiskolai végzettség és közgaz-
dasági szakképzettség vagy középiskolai végzettség és
az OKJ szerint: társadalombiztosítási, pénzügyi, végre-
hajtó-behajtói, munkaügyi, személyügyi, számítástechni-
kai szakképesítés,

– számítógépes felhasználói ismeretek.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási szervnél szerzett gyakorlat,
– „B” kategóriás gépjármû-vezetõi engedély.
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Ellátandó munkaköri feladatok:
– az energiatámogatást megállapító ügyek közül az el-

lenõrzésre kerülõ ügyekben és az egyéb szervektõl érkezõ
ügyekben az ellenõrzés lefolytatása,

– az ellenõrzésekrõl jegyzõkönyvek készítése, intézke-
dés az esetleges észrevételek, kifogások tárgyában,

– az ellenõrzésekrõl nyilvántartás vezetése, szükség
esetén ezekbõl történõ adatszolgáltatás elvégzése,

– az energiatámogatással összefüggõ egyéb beadvá-
nyok, bejelentések, panaszok kivizsgálása.

A munkavégzés helye: Kecskemét.

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 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 pályázati anyagokat

2008. február 15-ig

kérjük benyújtani a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Re-
gionális Igazgatóság részére. Postacím: 6001 Kecskemét,
Pf. 373.

A pályázatok elbírálására 2008. február 28-ig kerül sor.
Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjá-
ra vonatkozó általános tájékoztatás:

Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot a ki-
nevezésre jogosult választja ki. A pályázatok értékelésére
a kinevezési jogkör gyakorlójának döntése alapján leg-
alább háromtagú elõkészítõ-bizottság hozható létre.

A döntésrõl a pályázókat az elbírálást követõ 8 napon
belül írásban értesítjük.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
ad: Gyulai Szilvia a (20) 540-7300-as telefonszámon.

A Magyar Államkincstár
Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

pályázatot hirdet
felülvizsgálati referens munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:

– büntetlen elõélet, magyar állampolgárság, cselekvõ-
képesség,

– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõfo-
kú képzettség, vagy egyéb egyetemi, fõiskolai végzettség
és felsõfokú szakképesítés (mérlegképes könyvelõ, okle-
veles 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, számviteli, gazdálko-
dási gyakorlat.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– a helyi önkormányzatok, a helyi kisebbségi önkor-

mányzatok és a többcélú kistérségi társulások központi
költségvetési kapcsolataiból származó forrásai jogszerû
igénybevételének, továbbá az általuk benyújtott költség-
vetési beszámolók szabályszerûségének – szükség esetén
a helyszínen történõ – felülvizsgálata,

– az önkormányzatok költségvetést megalapozó felmé-
réseinek, illetve kiegészítõ adatszolgáltatásainak, le-
mondásainak, valamint pótigényeinek ellenõrzése, feldol-
gozása,

– a nem állami humánszolgáltatást végzõ intézmények-
nél az állami támogatás jogszerû igénylésének és felhasz-
nálásának ellenõrzése.

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 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 Nyugat-
dunántúli Regionális Igazgatósága Gyõr, Hunyadi u. 6/A.
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A pályázati anyagokat

2008. február 14-éig

kérjük benyújtani a Magyar Államkincstár Nyugat-dunán-
túli Regionális Igazgatósága Koordinációs osztály részére.
Postacím 9024 Gyõr, Hunyadi u. 6/A.

A pályázatok elbírálására 2007. február 29-ig kerül sor.
Ezt követõen az álláshely azonnal betölthetõ.

A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjá-
ra vonatkozó általános tájékoztatás:

Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot a ki-
nevezésre jogosult választja ki. A pályázatok értékelésére
a kinevezési jogkör gyakorlójának döntése alapján leg-
alább háromtagú elõkészítõ-bizottság hozható létre.

A döntésrõl a pályázókat legkésõbb 8 napon belül írás-
ban értesítjük.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
ad: Szarvas Lászlóné a 06 (96) 501-809-es telefonszámon.

Tiszakerecseny–Tiszaadony–Mátyus községek
körjegyzõje

pályázatot hirdet
ügyintézõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– középfokú végzettség, figyelembe véve a 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendeletet.

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

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

XXIII. törvény alapján.
Az állás betölthetõ: 2008. április 1-jével.
Kinevezés idõtartama: határozatlan idõtartamra.
Elõnyt jelent: önkormányzati ügyintézésben való jár-

tasság.

A pályázat benyújtási határideje: a pályázati kiírás a
Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében való megjelené-
sét követõ 15. nap.

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

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Tisza-
kerecseny–Tiszaadony–Mátyus Községek Önkormány-
zat körjegyzõjének címezve, 4833 Tiszaadony, Kossuth
utca 66.

Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Fõfelügyelõség

a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. §-ában foglaltak szerint

pályázatot hirdet
bérszámfejtõ és társadalombiztosítási munkakörének

betöltésére

A munkakörben ellátandó lényeges feladatok:
A fõfelügyelõség bérszámfejtési és társadalombiztosítá-

si ügyeinek intézése a központosított illetményszámfejtés
szabályainak megfelelõen, közremûködés a bérgazdálko-
dási feladatokban.

A pályázat elnyerésének feltételei:
– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

törvény (a továbbiakban: Ktv.) és a köztisztviselõk képesí-
tési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet sze-
rinti középfokú iskolai és társadalombiztosítási ügyintézõi
végzettség,

– KIR (Központosított Illetményszámfejtõ Rendszer)
ismerete,

– költségvetési szakmai gyakorlat,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság.

Elõnyt jelent:
– felsõfokú szakirányú végzettség.

A pályázat tartalma:
– részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást

igazoló okiratok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy

igénylés igazolása a kiállításig).

A munkakör betöltõje a Ktv.-ben, valamint a fõfelügye-
lõség Közszolgálati szabályzatában szabályozott illet-
ményre és juttatásokra jogosult.

A pályázatot 1 példányban

2008. február 18-án 16 órai

beérkezési idõponttal bezárólag lehet benyújtani, illetve
postára adni „Bérszámfejtõ és társadalombiztosítási ügy-
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intézõ” jelige feltüntetésével az Országos Környezet-
védelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség
Gazdasági Önálló osztályára (1016 Budapest, Mészáros
u. 58/A).

A pályázatok elbírálására a Ktv. elõírásai szerint, a be-
nyújtási határidõtõl számított 30 napon belül kerül sor.
A pályázatokat bizalmasan kezeljük, a pályázókat az ered-
ményrõl írásban tájékoztatjuk. A meghirdetett munkakör
eredményes pályázat esetén az elbírálást követõen azon-
nal betölthetõ.

A pályázati felhívás a fõfelügyelõség és a Kormányzati
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Köz-
pont honlapján is megtalálható.

Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Fõfelügyelõség

a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. §-ában foglaltak szerint

pályázatot hirdet
könyvelõ munkakörének betöltésére

határozott idejû kinevezéssel

A munkakörben ellátandó lényeges feladatok:
– kincstár, pénztár, elõirányzatok, bérfeladás kontíro-

zás, egyeztetés, kapcsolódó vegyes tételek feladása fõ-
könyvi számlára,

– OTP-lakáshitel egyenlegközlõ alapján a személyi
kartonok vezetése, a hitellel kapcsolatos gazdasági esemé-
nyek kontírozása, feladása, egyeztetése,

– követelések, kötelezettségek analitikus nyilvántar-
tása, egyeztetése, fõkönyvi feladása negyedévenként,

– tárgyi eszközök, immateriális javak analitikus nyil-
vántartása, egyeztetése, ÉCS elszámolása, eszközök leltá-
rozása az éves beszámolóhoz,

– költségvetési beszámoló készítésében való részvétel.

A pályázat elnyerésének feltételei:
– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

törvény (a továbbiakban: Ktv.) és a köztisztviselõk képesí-
tési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet sze-
rinti szakirányú középfokú iskolai és mérlegképes köny-
velõi vagy azzal egyenértékû végzettség,

– költségvetési szakmai gyakorlat,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság.

Elõnyt jelent:
– szakmai területen szerzett tapasztalat.

A pályázat tartalma:
– részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást

igazoló okiratok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy

igénylés igazolása a kiállításig).

A munkakör betöltõje a Ktv.-ben, valamint a fõfelügye-
lõség Közszolgálati szabályzatában szabályozott illet-
ményre és juttatásokra jogosult.

A pályázatot 1 példányban

2008. február 18-án 16 órai

beérkezési idõponttal bezárólag lehet benyújtani, illetve
postára adni „Könyvelõ” jelige feltüntetésével az Orszá-
gos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõ-
felügyelõség Gazdasági Önálló osztályára (1016 Buda-
pest, Mészáros u. 58/A).

A pályázatok elbírálására a Ktv. elõírásai szerint, a be-
nyújtási határidõtõl számított 30 napon belül kerül sor.
A pályázatokat bizalmasan kezeljük, a pályázókat az ered-
ményrõl írásban tájékoztatjuk. A meghirdetett munkakör
eredményes pályázat esetén az elbírálást követõen azon-
nal betölthetõ.

A pályázati felhívás a fõfelügyelõség és a Kormányzati
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Köz-
pont honlapján is megtalálható.

Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Fõfelügyelõség

a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. §-ában foglaltak szerint

pályázatot hirdet
vezetõ könyvelõ munkakörének betöltésére

A munkakörben ellátandó lényeges feladatok
– az évközi beszámolót megalapozó pénzügyi-számvi-

teli feladatokban való részvétel, a beszámoló adatai való-
diságának, teljességének és hitelességének biztosítása,

– a negyedéves mérlegjelentések és az éves költség-
vetési beszámoló meghatározott számszaki részének elké-
szítése,

– részvétel a gazdasági szabályzatok kidolgozásában, a
kiadási elõirányzatok felhasználásával, a készpénzkeze-
léssel kapcsolatos feladatokban,
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– az intézményi és a kincstári kiadások és bevételek
elõirányzatának és teljesítésének alakulása, egyezõségé-
nek biztosítása,

– a számviteli politikában meghatározott és egyéb, a
vezetõi döntéseket alátámasztó eseti számviteli és pénz-
ügyi információszolgáltatási kötelezettségek teljesítése,

– a reprezentációs kiadások és a természetbeni juttatá-
sok analitikus nyilvántartásának vezetése.

A pályázat elnyerésének feltételei:
– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

törvény (a továbbiakban: Ktv.) és a köztisztviselõk képesí-
tési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet sze-
rinti szakirányú felsõfokú iskolai és mérlegképes könyve-
lõi vagy azzal egyenértékû végzettség,

– költségvetési szakmai gyakorlat,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság.

Elõnyt jelent:
– szakmai területen szerzett tapasztalat.

A pályázat tartalma:
– részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást

igazoló okiratok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy

igénylés igazolása a kiállításig).

A munkakör betöltõje a Ktv.-ben, valamint a fõfelügye-
lõség Közszolgálati szabályzatában szabályozott illet-
ményre és juttatásokra jogosult.

A pályázatot 1 példányban

2008. február 18-án 16 órai

beérkezési idõponttal bezárólag lehet benyújtani, illetve
postára adni „Vezetõ könyvelõ” jelige feltüntetésével az
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Víz-
ügyi Fõfelügyelõség Gazdasági Önálló osztályára (1016
Budapest, Mészáros u. 58/A).

A pályázatok elbírálására a Ktv. elõírásai szerint, a be-
nyújtási határidõtõl számított 30 napon belül kerül sor.
A pályázatokat bizalmasan kezeljük, a pályázókat az ered-
ményrõl írásban tájékoztatjuk. A meghirdetett munkakör
eredményes pályázat esetén az elbírálást követõen azon-
nal betölthetõ.

A pályázati felhívás a fõfelügyelõség és a Kormányzati
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Köz-
pont honlapján is megtalálható.

Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelete
(Budapest III., Ladik u. 2–6.)

a köztisztviselõk jogállásáról szóló,
többször módosított

1992. évi XXIII. tv. 10. §-a alapján
(a továbbiakban: Ktv.)

pályázatot hirdet
közterület-felügyelõ munkakör betöltésére

Feladatkör meghatározása:
A közterület-felügyeletrõl szóló 1999. évi LXIII. tör-

vényben és az Intézmény alapító okiratában meghatározott
közterület-felügyelõi feladat- és hatáskörök ellátása.

A közterületek jogszerû használatának, a közterületen
folytatott, engedélyhez, illetve útkezelõi hozzájáruláshoz
kötött tevékenység szabályszerûségének ellenõrzése.
A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály
által tiltott tevékenység megelõzése, megakadályozása,
megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása.
Közremûködés az épített és a természeti környezet védel-
mében, a közrend, a közbiztonság védelmében, az önkor-
mányzati vagyon védelmében, a köztisztaságra vonatkozó
jogszabályok végrehajtásának ellenõrzésében. A fenti tör-
vényben meghatározott egyéb feladatok.

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

I/13. pontja szerinti középiskolai végzettség.

Az alkalmazás további feltétele: egészségügyi, fizikai
és pszichikai alkalmasság orvosi igazolása a 78/1999.
(XII. 29.) EüM–BM együttes rendeletében foglaltak
szerint.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közterület-felügyeletnél eltöltött jogviszony,
– „B” kategóriás gépjármû-vezetõi engedély,
– közigazgatási alapvizsga,
– számítógép felhasználói szintû ismerete.

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

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

ványt.

A kinevezés határozatlan idõre szól hat hónap próbaidõ
kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások megállapí-
tása a Ktv. és a 35/2001. (XI. 26.) ÖK rendelet alapján tör-
ténik.
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A pályázatot a Hivatalos Értesítõben történõ közzététe-
létõl számított 10. napig lehet benyújtani a Budapest
III. Ker. Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatal Mun-
kaügyi Irodáján (1033 Budapest, Fõ tér 3. I. em. 26.).

A borítékra kérjük ráírni: „Közterület-felügyelõi pá-
lyázat”.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ Lalák Ferenc igazgatóhelyettestõl a 453-2618-as tele-
fonszámon.

A pályázat elbírálásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója
dönt a benyújtásra elõírt határidõt követõ 30 napon belül.

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

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

gát fenntartja.

Baracska Község Önkormányzata
és Kajászó Község Önkormányzata

pályázatot hirdet
Baracska–Kajászó Községek Körjegyzõsége

aljegyzõi munkakörének betöltésére

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

tori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzseri
szakképesítés és közigazgatási vagy jogi szakvizsga,

– közigazgatási szervnél szerzett legalább kettõ évi
közigazgatási gyakorlat,

– büntetlen elõélet, cselekvõképesség, magyar állam-
polgárság.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai életrajzát,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratmásolatot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– szakmai elképzeléseket.

Az aljegyzõ feladata a körjegyzõ helyettesítése, vala-
mint a körjegyzõ által meghatározott feladatok ellátása.

Az aljegyzõ illetményének megállapítása az 1992. évi
XXIII. törvény alapján történik.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a Ktv. 11/B. §-ának
(1) bekezdése alapján a próbaidõ 3 hónap.

A pályázatot 2 példányban kell benyújtani:
a) határideje: a Belügyi Közlönyben való megjelenéstõl

(2008. január 28.) számított 15. nap,
b) helye: a pályázatot Baracska Község Önkormányza-

tának polgármesterénél – 2471 Baracska, Kossuth u. 29. –
kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Aljegyzõi pá-
lyázat”.

A pályázatok elbírálásáról Baracska Község Önkor-
mányzatának Képviselõ-testülete és Kajászó Község Ön-
kormányzatának Képviselõ-testülete együttes ülés kereté-
ben dönt.

A pályázatokat a képviselõ-testületek a pályázati határ-
idõ lejártát követõ 30 napon belüli elsõ együttes ülésen bí-
rálják el.

Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

(1024 Budapest, Mechwart liget 1.)
pályázatot hirdet

a Humánpolitikai csoport szervezeti egységhez
humánpolitikai referens munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– egyetemi vagy fõiskolai szintû humánszervezõ, vagy

személyügyi szervezõ szakképesítés.

Elõnyt jelent: hasonló területen szerzett gyakorlat, köz-
igazgatási szakvizsga.

A pályázat tartalmazza a pályázó:
– szakmai önéletrajzát, mely részletezi eddigi tevé-

kenységét,
– végzettségét, szakképesítését igazoló okiratok máso-

latát,
– erkölcsi bizonyítványt vagy annak másolatát.

Ellátandó feladatok: a köztisztviselõkkel és munkavál-
lalókkal kapcsolatos humánpolitikai feladatok elõkészí-
tése, a döntést követõen azok végrehajtása.

A kinevezés határozatlan idõre szól, betölthetõ a pályá-
zat elnyerésének idõpontjától.

A besorolás és illetmény, valamint egyéb juttatások a
köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
és a helyi közszolgálati szabályzat elõírásai szerint kerül
meghatározásra.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2008. január 28.) követõ
15. nap.

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

A pályázat benyújtásának helye és további információ:
Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat Képvi-

selõ-testületének Polgármesteri Hivatala Humánpolitikai
csoportjánál, telefon: 346-5464 vagy 346-5463. Cím:
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
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Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

(1024 Budapest, Mechwart liget 1.)
pályázatot hirdet

a Városrendészeti csoport szervezeti egységhez
közterület-felügyelõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy ezzel

egyenértékû más képzési formában szerzett végzettség,
vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelõi
vizsga.

Elõnyt jelent hasonló területen szerzett közigazgatási
gyakorlat.

A pályázat tartalmazza a pályázó:
– szakmai önéletrajzát, mely részletezi eddigi tevé-

kenységét,
– végzettségét, szakképesítését igazoló okiratok máso-

latát,
– erkölcsi bizonyítványt vagy annak másolatát.

Ellátandó feladatok:
Budapest fõváros II. kerülete közterületei rendjének és

tisztaságának védelme, valamint annak rendjét megbontó
jogsértések hatékony megelõzése, megakadályozása,
szankcionálása, az önkormányzati vagyon védelme, az
1999. évi LXIII. törvény (a közterület-felügyeletrõl) elõ-
írásainak megfelelõen.

A kinevezés határozatlan idõre szól, betölthetõ a pályá-
zat elnyerésének idõpontjától.

A besorolás és illetmény, valamint egyéb juttatások a
köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
és a helyi közszolgálati szabályzat elõírásai szerint kerül
meghatározásra.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2008. január 28.) követõ
15. nap.

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

A pályázat benyújtásának helye és további információ:
Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat Képvi-

selõ-testületének Polgármesteri Hivatala Humánpolitikai
csoportjánál, telefon: 346-5464 vagy 346-5463. Cím:
1024 Budapest, Mechwart liget 1.

Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

(1024 Budapest, Mechwart liget 1.)
pályázatot hirdet

a Beruházási és Városüzemeltetési Iroda
szervezeti egységhez

közlekedési és közmû-ügyintézõi munkakör
betöltésére

Pályázati feltételek:
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közlekedésmérnök,

építõmérnök, vagy környezetmérnök szakképesítés.

Elõnyt jelent hasonló területen szerzett közigazgatási
gyakorlat, közigazgatási szakvizsga.

A pályázat tartalmazza a pályázó:
– szakmai önéletrajzát, mely részletezi eddigi tevé-

kenységét,
– végzettségét, szakképesítését, szakvizsgáját igazoló

okiratok másolatát,
– erkölcsi bizonyítványt vagy annak másolatát.

Ellátandó feladatok:
Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat illetékes-

ségi területén a közutak és közterületek fenntartásával és
kezelésével, valamint a közmûvekkel kapcsolatos felada-
tok elvégzésének elõkészítése.

A kinevezés határozatlan idõre szól, betölthetõ a pályá-
zat elnyerésének idõpontjától.

A besorolás és illetmény, valamint egyéb juttatások a
köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
és a helyi Közszolgálati szabályzat elõírásai szerint kerül
meghatározásra.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2008. január 28.) követõ
15. nap.

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

A pályázat benyújtásának helye és további információ:
Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat Képvi-

selõ-testületének Polgármesteri Hivatala Humánpolitikai
csoportjánál, telefon: 346-5464, vagy 346-5463. Cím:
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
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Csököly és Rinyakovácsi községek
önkormányzatainak képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
körjegyzõi állás betöltésére

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

doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser szakképesítés,

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

A pályázathoz csatolni kell:
– a képesítési követelményeknek megfelelõ iskolai

végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– szakmai önéletrajzot,
– a hivatal vezetésére vonatkozó szakmai elképzelé-

seket.

A kinevezett körjegyzõ feladata a körjegyzõség hivata-
lának vezetése, az önkormányzati törvényben, illetve ága-
zati jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása.

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

A pályázatokat Csököly község polgármestere, Bognár
Zsolt részére kell benyújtani a 7526 Csököly, Petõfi
u. 100. címre.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2008. január 28.) számított
15. nap.

A pályázat elbírálására a benyújtási határidõt követõ
15 napon belül kerül sor.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-

hetõ a (82) 721-425-ös vagy a 06 (30) 217-6065-ös tele-
fonszámon.

Dunavarsány Város
Önkormányzatának jegyzõje

pályázatot hirdet
adóügyi elõadói állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– II. besorolási osztályban: középiskolai végzettség és

közgazdasági szakképzettség, vagy középiskolai végzett-

ség és az OKJ szerint: pénzügyi-számviteli szakképesítés,
gazdasági elemzõ és szakstatisztikus ügyintézõ, banki
ügyintézõ szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatásban töltött gyakorlat,
– hasonló munkakörben szerzett gyakorlat,
– helyismeret,
– közigazgatási alapvizsga.

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

Ellátandó feladatok: a helyi adókkal kapcsolatos fel-
adatok.

Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvényben, Dunavarsány Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és
mûködési szabályzatában, valamint a Közszolgálati sza-
bályzatban foglaltak szerint.

A pályázat beadási határideje: a Belügyi Közlönyben
történõ megjelenéstõl (2008. január 28.) számított 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a beadási határidõt
követõ 15 napon belül.

Az állás betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-

tásának jogát fenntartja.
A pályázatot zárt borítékban, Dunavarsány Város Ön-

kormányzatának mb. jegyzõjéhez (Pohlmüllner Tamás)
kell benyújtani az alábbi címre: 2336 Dunavarsány, Kos-
suth L. u. 18. A borítékra kérjük ráírni: „ Pályázat adóügyi
elõadói munkakör betöltésére”.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Duna-
varsány Város Önkormányzatának jegyzõjénél, a (24)
521-049-es telefonszámon és a titkarsag@dunavarsany.hu
e-mail címen.

Isaszeg Nagyközség Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

állást hirdet
pénzügyi, gazdálkodási elõadói munkakör

betöltésére

Ellátandó feladat: nem rendszeres jövedelmek bérszám-
fejtése, tb-ügyintézés, egészségügyi feladatok ellátásával
kapcsolatos OEP-feladatok, pályázat pénzügyi elszámo-
lása, képviselõ-testületi elõterjesztések készítése, szemé-
lyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos feladatok el-
látása.
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Jelentkezési feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõok-

tatásban szerzett szakképzettség, vagy egyetemi vagy fõis-
kolai szintû végzettség és pénzügyi, számviteli, felsõfokú
szakképesítés.

Elõnyt jelent a közigazgatási gyakorlat.

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

rajzot,
– az iskolai végzettségre, szakképzettségre vonatkozó

okmányok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt.

Besorolás, bérezés és egyéb juttatások megállapítása,
valamint 6 hónap próbaidõ kikötése a köztisztviselõk jog-
állásáról szóló, módosított 1992. évi XXIII. tv. alapján, va-
lamint a helyi közszolgálati szabályzat szerint történik.

Jelentkezni a polgármesteri hivatalban (2117 Isaszeg,
Rákóczi utca 45.) Csóry Józsefné humánpolitikai referens-
nél lehet

2008. február 15-ig.

Jászárokszállás város jegyzõje
pályázatot ír ki

Jászárokszállás Város Polgármesteri Hivatal
építéshatósági ügyintézõi álláshelyére

Ellátandó feladat: kiemelt építésügyi hatósági ügyek
döntésre való elõkészítése, végrehajtása.

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

tõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki)
szakképzettség, fõiskolai szintû településmérnöki (város-
gazdasági mérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel
egyenértékûnek elismert végzettséggel rendelkezik.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett tapasztalat,
– közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga megléte.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat benyújtási ideje: a Belügyi Közlönyben való
megjelenéstõl (2008. január 28.) számított 15. nap.

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

Az állás betölthetõ: a pályázati elbírálást követõen
azonnal.

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

A pályázatot Jászárokszállás város jegyzõjéhez kell
eljuttatni (Jászárokszállás Város Polgármesteri Hivatala,
5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.).

Érdeklõdni a fenti címen és az (57) 531-054-es telefon-
számon lehet.

Jászárokszállás város jegyzõje
pályázatot ír ki

Jászárokszállás Város Polgármesteri Hivatal
adóigazgatási ügyintézõi álláshelyére

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

1. számú melléklet I/16. pontjában meghatározott szak-
képzettség valamelyikének megléte.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett tapasztalat,
– közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga megléte.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat benyújtási ideje: a Belügyi Közlönyben való
megjelenéstõl (2008. január 28.) számított 15. nap.

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

Az állás betölthetõ: a pályázati elbírálást követõen
azonnal.

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

A pályázatot Jászárokszállás város jegyzõjéhez kell
eljuttatni (Jászárokszállás Város Polgármesteri Hivatala,
5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.).

Érdeklõdni a fenti címen és az (57) 531-054-es telefon-
számon lehet.
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Kiskunlacháza Nagyközség
Önkormányzatának jegyzõje

pályázatot hirdet
mûszaki osztályvezetõ állás betöltésére

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

képzettség, építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ
üzemmérnöki) szakképzettség, fõiskolai szintû település-
mérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség,

– a közigazgatásban eltöltött gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– hasonló munkakörben szerzett tapasztalat,
– közigazgatási alap-, illetve szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyzõ által

hitelesített másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Ellátandó feladatkör: a Mûszaki osztály vezetése, I. fo-
kú építéshatósági feladatok ellátása és koordinálása, az ön-
kormányzati beruházásokkal, környezetvédelemmel, nö-
vényvédelemmel, hulladékgazdálkodással kapcsolatos
feladatok ellátása a vonatkozó központi jogszabályokban,
a helyi rendeletekben és a munkaköri leírásban foglaltak
alapján, a képviselõ-testület 100%-os tulajdonában lévõ
KUNÉPSZOLG Kft.-vel való kapcsolattartás.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben foglaltak szerint.

A pályázatok benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2008. január 28.) számított
15. nap.

A pályázatot zárt borítékban Kiskunlacháza Nagyköz-
ség Önkormányzata jegyzõjéhez kell benyújtani. Cím:
2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1., telefon: 06 (24)
519-830. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat mûszaki osz-
tályvezetõi állás betöltésére”.

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

Az álláshely az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-

tásának jogát fenntartja.

A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni lehet Szarvákné
dr. Garai Ágnes jegyzõnél a 06 (24) 519-830-as telefon-
számon.

Mezõberény Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

(5650 Mezõberény, Kossuth tér 1.)
pályázatot hirdet

okmányirodai ügyintézõi munkakör betöltésére

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben kell ellátni, 6 hónap próbaidõ kikötésével.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
Okmányirodai igazgatási feladatok [9/1995. (II. 3.)

Korm. r.]: a II. besorolási osztályban: közgazdasági szak-
középiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és
középfokú számítástechnikai szakképesítés, középiskolai
végzettség és az OKJ szerint: nyilvántartási és okmány-
ügyintézõ, számítástechnikai programozó, számítógép-
rendszer-programozó, információrendszer-szervezõ, szá-
mítástechnikai szoftverüzemeltetõ szakképesítés.

Amennyiben a pályázó nem rendelkezik OKJ szerinti
nyilvántartási és okmányügyintézõ szakképesítéssel, úgy
azt a polgármesteri hivatal által történõ beiskolázás szerint
meg kell szerezni.

Ellátandó feladatok rövid ismertetése:
– közlekedésigazgatási feladatok,
– általános okmányirodai munkák,
– választások informatikai feladataiban közremûködés.

Elõnyt jelent: nyilvántartási és okmányügyintézõ OKJ-s
szakképesítés.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok fénymá-

solatát.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és a közszolgálati sza-
bályzat rendelkezései alapján.

A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben
történõ közzétételt (2008. január 28.) követõ 15. nap.

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat be-
nyújtási határidejét követõ 15 napon belül.

Az álláshely leghamarabb 2008. március 1-jétõl tölt-
hetõ be.

Jelentkezések benyújtása: személyesen vagy postai
úton kell benyújtani Mezõberény város jegyzõjének cí-
mezve, 5650 Mezõberény, Kossuth tér 1.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ Rauné Kovács Magdolna aljegyzõtõl a (66)
515-204-es telefonszámon.
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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
1 fõ antidiszkriminációs ügyintézõi álláshely

határozott idejû betöltésére

Pályázati feltételek:
– tudományegyetem állam- és jogtudományi karán

szerzett jogász végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget igazoló dokumentum másolatát.

Ellátandó feladat:
– esélyegyenlõségi jogi tanácsadás,
– romareferensi feladatok.

A pályázat benyújtásának határideje: a felhívás Belügyi
Közlönyben történõ megjelenésétõl (2008. juanuár 28.)
számított 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtásra nyit-
va álló határidõt követõ 15. nap.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
Az illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jog-

állásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.-ben meghatározottak
szerint.

A pályázat benyújtásának helye: Miskolc Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának jegyzõje, 3525 Miskolc,
Városház tér 8.

Érdeklõdni a (46) 512-788-as telefonszámon lehet.

Örkény Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

igazgatási ügyintézõi álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi végzettség,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat,
– németnyelv-tudás.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A kinevezés határozott idõre szól, elõreláthatólag
2011. április 30-áig.

Próbaidõ: 3 hónap.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény-

ben foglaltak szerint.
Ellátandó feladatok: jegyzõi titkársági feladatok.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben való megjelenést (2008. január 28.) követõ 15 na-
pon belül.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtásra elõírt
határidõt követõ 15. nap.

Az állás betölthetõ: 2008. március 3-ától.
A jegyzõ fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredmény-

telennek nyilvánítására.
A pályázatot zárt borítékban Örkény város jegyzõje ré-

szére (2377 Örkény, Kossuth L. u. 2.) kell benyújtani.

Õrtilos és Zákányfalu Községek Képviselõ-testülete
pályázatot ír ki

körjegyzõi állás betöltésére Õrtilos székhellyel

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

doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási mene-
dzseri szakképesítés,

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

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

másolata,
– részletes szakmai önéletrajz.

Ellátandó feladat: a pályázatot kiíró önkormányzatok
körjegyzõi feladatainak ellátása.

Egyéb tudnivalók:
Az állás a pályázat elbírálását követõ hó elsõ napjától

tölthetõ be, a kinevezés határozatlan idõre szól.
Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi

XXIII. tv. szerint.
Szolgálati lakás nem biztosított.
Próbaidõ: 6 hónap.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben (2008. január 28.) és az Önkormányzatok Közlö-
nyében történõ megjelenéstõl számított 15. nap.
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A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ 15 napon belül, együttes képviselõ-testületi
ülésen.

A pályázatot benyújtani – személyesen vagy postai
úton – Kunos Zoltánné, Õrtilos község polgármesterénél
lehet két példányban. Cím: 8854 Õrtilos, Rákóczi u. 29.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Körjegyzõi pályázat”.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet Kunos Zol-
tánné polgármesternél a (82) 735-850-es telefonszámon.

Pusztamonostor és Jászágó
községek önkormányzatai

pályázatot hirdetnek
Pusztamonostor–Jászágó Körjegyzõség

körjegyzõi állásának betöltésére

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

doktori képesítés,
– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga.

A pályázat mellékletei:
– részletes önéletrajz, mely tartalmazza az eddigi mun-

kakörök, tevékenységek leírását,
– iskolai végzettséget tanúsító okirat másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– körjegyzõi munkakörrel kapcsolatos szakmai, veze-

tõi elképzelések (max: 5 oldal),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-

ban részt vevõk megismerhetik.

Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény szerint.

A kinevezésben a képviselõ-testület három hónap pró-
baidõt köt ki az 1992. évi XXIII. törvény 11/B. § (1) pontja
alapján.

Az állás betölthetõ: 2008. március 1-jétõl.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási vezetõi gyakorlat,
– pénzügyi területen szerzett jártasság,
– legalább felhasználói szintû számítógép-ismeret,
– további szakmai képesítések (pályázatírási stb.),
– „B” kategóriás vezetõi engedély,
– saját személygépkocsi,
– idegennyelv-ismeret.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlöny
megjelenését (2008. január 28.) követõ 15 napon belül.

A pályázat benyújtásának címe: Pusztamonostor Községi
Önkormányzat, 5125 Pusztamonostor, Szabadság út 74.

A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani. A boríté-
kon kérjük feltüntetni: „Körjegyzõi pályázat”.

A pályázó személyes meghallgatására – elõzetes értesí-
tést követõen – a döntéshozatal elõtt kerül sor.

A pályázat elbírálása: a pályázat benyújtásának határ-
idejét követõ együttes képviselõ-testületi ülésen.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt: Puszta-
monostor község polgármestere, tel.: (57) 521-761, vala-
mint Jászágó község polgármestere, tel.: (57) 426-020.

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

Pusztamonostor község jegyzõje
pályázatot hirdet

önkormányzati költségvetési, gazdálkodási ügyintézõ
köztisztviselõi álláshelyre

A munkakör feladatai: önkormányzati költségvetés,
zárszámadás készítése, a gazdálkodás szabályszerûségé-
nek biztosítása, pénzügyi támogatásokra irányuló pályáza-
tok elkészítése, az önkormányzat pénzügyi szabályzatai-
nak karbantartása, 2008. március 1-jétõl a körjegyzõség
pénzügyeinek intézése, a körjegyzõséggel kialakítandó
pénzügyi csoport vezetése.

Pályázati feltételek:
– szakirányú felsõfokú végzettség, de legalább felsõfo-

kú képzettség,
– büntetlen elõélet,
– legalább kétéves önkormányzati gazdálkodási terüle-

ten szerzett gyakorlat,
– felhasználói szintû informatikai képesítés.

A pályázathoz csatolni kell:
– személyi adatokat is tartalmazó önéletrajzot,
– képesítéseit igazoló okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot az elbírálásban

részt vevõk megismerhetik.

A pályázat elbírálásakor elõnyt jelent:
– meglévõ közigazgatási alap- vagy szakvizsga,
– helybenlakás, vagy közeli településen,
– vezetõi engedély, saját gépkocsi.

Az állás betölthetõ 2008. február 1-jétõl, illetve az elbí-
rálást követõen azonnal.

A közszolgálati jogviszony kinevezéssel, határozatlan
idõre jön létre 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és egyéb juttatás a köztisztviselõi törvény sza-
bályai szerint.
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A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2008. január 28.) követõ
15. nap.

A pályázat benyújtási helye: polgármesteri hivatal,
5125 Pusztamonostor, Szabadság út 74.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a következõ
telefonszámon kérhetõ: (57) 521-762.

Simontornya város jegyzõje
pályázatot hirdet

mûszaki-építésügyi ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– szakirányú felsõfokú végzettség: egyetemi vagy fõis-

kolai szintû építésmérnöki, építõmérnöki (szerkezetépítõ,
magasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség, fõiskolai szin-
tû településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakkép-
zettség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga,
– közigazgatási szakvizsga megléte.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló ok-

iratok fénymásolatát.

Ellátandó feladatok: kiemelt építésügyi hatósági ügyek
döntésre való szakmai elõkészítése, a feladatkör ellátására
létesített munkakör betöltése határozatlan idõtartamú ki-
nevezés alapján létesítendõ teljes munkaidõs közszolgálati
jogviszonyban.

Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvényben, a polgármesteri hi-
vatalban foglalkoztatott köztisztviselõk illetménykiegé-
szítésérõl és a vezetõi pótlék megállapításáról szóló
15/2003. (XI. 12.) önkormányzati rendeletben, valamint a
polgármesteri hivatal közszolgálati szabályzatában meg-
határozottak szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhí-
vásnak a Belügyi Közlönyben történt közzétételétõl (2008.
január 28.) számított 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati felhí-
vásnak a Belügyi Közlönyben történt közzétételét követõ
tizenöt napon belül Simontornya város jegyzõje dönt.

Az állás a pályázat elbírálását követõen tölthetõ be, hat
hónap próbaidõ kitöltésével.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-
tásának jogát fenntartja.

A pályázatot zárt borítékban, Simontornya város jegy-
zõjéhez címezve kell benyújtani a 7081 Simontornya,
Szent István király utca 1. címre. A borítékon feltünte-
tendõ: „Pályázat mûszaki-építésügyi ügyintézõi munkakör
betöltésére”.

A pályázattal kapcsolatosan Simontornya város jegyzõ-
jénél lehet érdeklõdni a (74) 586-929-es telefonszámon.

Solymár Nagyközség
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
aljegyzõi állás betöltésére

Általános feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Szakmai feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

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

Egyéb feltétel:
– számítógép használatának ismerete.

A pályázat elbírálásánál az angol vagy német nyelv álla-
milag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal igazolt isme-
rete elõnyt jelent.

A pályázatokat a hirdetménynek a Belügyi Közlönyben
történõ megjelenését (2008. január 28.) követõ 15 napon
belül Solymár Nagyközség Önkormányzatának polgár-
mesteréhez kell benyújtani [2083 Solymár, József Attila
u. 1., telefon: 06 (26) 560-600, fax: 06 (26) 560-609].

A pályázat a benyújtási határidõ lejártát követõ elsõ
képviselõ-testületi ülésen kerül elbírálásra.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– pályázói kérelmet,
– fényképes önéletrajzot,
– az oklevelek, bizonyítványok hiteles másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
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Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
gyámügyi igazgatási ügyintézõ munkakör

betöltésére

Pályázati feltételek:
– jogász vagy igazgatásszervezõ végzettség,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû pedagógus végzettség

és legalább 3 éves gyámügyi vagy gyermekvédelmi gya-
korlat,

– egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és szakirá-
nyú továbbképzésben szerzett szociális szakigazgatási
szervezõ szakképzettség.

A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 7. §-ában szereplõ
általános alkalmazási feltételeknek is.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási alap- vagy szakvizsga.

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

ványt,
– a végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2008. január 28.) számított
15. nap.

Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv., a vonatkozó helyi
önkormányzati rendelet és a közszolgálati szabályzat
alapján.

A kinevezés határozatlan idõre szól.

Az állás betöltésérõl Szekszárd Megyei Jogú Város
jegyzõje dönt. Az állás az elbírálást követõen azonnal be-
tölthetõ.

A munkakörrel kapcsolatban érdeklõdni lehet: dr. Bara-
bás Csilla gyámhivatal-vezetõnél, telefon: (74) 504-203,
412-217, 412-418.

A pályázatot Szekszárd Megyei Jogú Város jegyzõjéhez
(7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) kell benyújtani. A pos-
tai úton érkezõ pályázatokra kérjük ráírni: „Gyámügyi
ügyintézõi pályázat”.

Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
igazgatási ügyintézõ munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– jogász vagy igazgatásszervezõ végzettség.

A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 7. §-ában szereplõ
általános alkalmazási feltételeknek is.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási alap- vagy szakvizsga.

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

ványt,
– a végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2008. január 28.) számított
15. nap.

Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv., a vonatkozó helyi
önkormányzati rendelet és a közszolgálati szabályzat
alapján.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
Az állás betöltésérõl Szekszárd Megyei Jogú Város

jegyzõje dönt. Az állás az elbírálást követõen azonnal be-
tölthetõ.

A munkakörrel kapcsolatban érdeklõdni lehet: dr. Faragó
Ágnes hatósági irodavezetõnél, telefon: (74) 504-150.

A pályázatot Szekszárd Megyei Jogú Város jegyzõjéhez
(7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) kell benyújtani. A pos-
tai úton érkezõ pályázatokra kérjük ráírni: „Igazgatási
ügyintézõi pályázat”.

Tab város jegyzõje
pályázatot hirdet

pénzügyi-gazdálkodási ügyintézõi munkakör
betöltésére

Közigazgatási szerv megnevezése: Tab Város Polgár-
mesteri Hivatala (8660 Tab, Kossuth L. u. 49.).

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

képesség,
– középiskolai végzettség és közgazdasági szakkép-

zettség, vagy
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– középiskolai végzettség és az OKJ szerint: pénzügyi-
számviteli szakképesítés, gazdasági elemzõ és szakstatisz-
tikus ügyintézõ, banki ügyintézõ szakképesítés, vagy

– középiskolai végzettség és mérlegképes könyvelõi,
illetve azzal egyenértékû képesítés.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a mérlegképes
könyvelõi, illetve azzal egyenértékû képesítés.

Ellátandó feladatok: közremûködik a költségvetési kon-
cepció, az önkormányzat költségvetési rendelettervezeté-
nek, zárszámadási rendelettervezetének és a költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolók elkészítésével, a költ-
ségvetés végrehajtásával összefüggõ gazdálkodási felada-
tok ellátásában, a pályázatok pénzügyi részének elõkészí-
tésében. Ellátja a számlázási feladatokat.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anya-

got az eljárásban részt vevõk megismerhessék.

Az illetmény és az egyéb juttatások a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján kerülnek
megállapításra.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlöny-
ben való megjelenéstõl (2008. január 28.) számított 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõtõl számított 15. nap.

A munkakör betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
A kinevezés a pénzügyi-gazdálkodási munkatárs fizetés

nélküli szabadsága idejére, legfeljebb 2009. július 10. nap-
jáig, határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésé-
vel. A kinevezés feltétele a vagyonnyilatkozat-tételi köte-
lezettség vállalása.

A pályázatot Tab város jegyzõje címére kell benyújtani:
8660 Tab, Kossuth L. u. 49. Tel.: (84) 525-901.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Tab város
jegyzõjétõl kérhet a pályázó, tel.: (84) 525-901.

Tab város jegyzõje
pályázatot hirdet

költségvetési ügyintézõi munkakör
betöltésére

Közigazgatási szerv megnevezése: Tab Város Polgár-
mesteri Hivatala (8660 Tab, Kossuth L. u. 49.).

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

képesség,

– középiskolai végzettség és közgazdasági szakkép-
zettség, vagy

– középiskolai végzettség és az OKJ szerint: pénzügyi-
számviteli szakképesítés, gazdasági elemzõ és szakstatisz-
tikus ügyintézõ, banki ügyintézõ szakképesítés, vagy

– középiskolai végzettség és mérlegképes könyvelõi,
illetve azzal egyenértékû képesítés.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a mérlegképes
könyvelõi, illetve azzal egyenértékû képesítés.

Ellátandó feladatok: elõkészíti a könyvelés bizonylatait,
kijelöli a számlaösszefüggéseket. Vezeti az analitikus és
fõkönyvi nyilvántartásokat. Ellátja Tab Város Polgármes-
teri Hivatala, valamint 2 részben önállóan gazdálkodó in-
tézmény számítógépes könyvelését, a statisztikai adatszol-
gáltatást. Közremûködik a számlázásokban.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anya-

got az eljárásban részt vevõk megismerhessék.

Az illetmény és az egyéb juttatások a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján kerülnek
megállapításra.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2008. január 28.) számított
15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõtõl számított 15. nap.

A munkakör betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
A kinevezés határozatlan idõre szól, 3 hónapos próba-

idõ kikötésével. A kinevezés feltétele a vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettség vállalása.

A pályázatot Tab város jegyzõje címére kell benyújtani:
8660 Tab, Kossuth L. u. 49. Tel.: (84) 525-901.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Tab város
jegyzõjétõl kérhet a pályázó, tel.: (84) 525-901.

Tar Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi egyetemi vagy államigazga-

tási fõiskola igazgatásszervezõi szakán szerzett képesítés,
– legalább 2 év közigazgatási gyakorlat,
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– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga.

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

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

Elõnyt jelent:
– állam- és jogtudományi egyetemen szerzett diploma,
– legalább középfokú államilag elismert (C típusú) an-

gol- vagy németnyelv-vizsga,
– helybenlakás.

A pályázatot Tar község polgármesterének címezve
(3073 Tar, Szondi út 92.) lehet benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2008. január 28.) számított
15. nap.

A pályázatok elbírálása a benyújtási határidõt követõ
testületi ülésen történik.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

Tóalmás Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére

A munkakör betöltésére a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXII. törvény (Ktv.) alapján
kerül sor.

Pályázati feltételek: igazgatásszervezõi vagy állam- és
jogtudományi doktori képesítéssel vagy okleveles köz-
igazgatási menedzser szakképesítéssel, jogi vagy közigaz-
gatási szakvizsgával, vagy az Országos Közigazgatási
Vizsgabizottság elnöksége által teljeskörûen közigazgatá-
si jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott
mentesítéssel és legalább kétéves, jegyzõi munkakörben
eltöltött gyakorlattal rendelkezik.

A pályázónak meg kell felelni a Ktv. szerinti általános
alkalmazási feltételeknek:

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratának közjegyzõ ál-

tal hitelesített másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

melyet a személyes meghallgatásig pótolhat,
– a pályázónak a munkakör betöltésével kapcsolatos

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

rásban részt vevõk megismerhetik,
– a szakmai gyakorlat hivatalos igazolását.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– kettõnél több éves jegyzõi szakmai gyakorlat,
– informatikai ismeretekkel rendelkezõ pályázó,
– további szakmai képesítések (pályázatírás),
– államilag elismert nyelvvizsga.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2008. január 28.) számított
15. nap.

A pályázat elbírálója: Tóalmás Község Önkormányza-
tának Képviselõ-testülete, amely a pályázókat személye-
sen meghallgatja.

A képviselõ-testület jogi és ügyrendi bizottsága a pályá-
zatokat bontja és véleményezi.

Az állás betölthetõ: az elbírálást követõen.
A pályázat elbírálásának idõpontja: a benyújtási határ-

idõ lejártát követõ 30 napon belül.
A kinevezés határozatlan idõre szól, melyben hat hónap

próbaidõ kerül kikötésre.
A munkakört teljes munkaidõben kell ellátni.
A kinevezés és az illetmény megállapítása az 1992. évi

XXII. törvény (Ktv.) elõírása szerint történik.
A pályázatot egy példányban, zárt borítékban „Jegyzõi

pályázat” megjelöléssel kell Tóalmás község polgármeste-
rének (2252 Tóalmás, Fõ tér 1–3.) címére benyújtani.

További információt nyújt: Kovács Magdolna polgár-
mester a (29) 426-001-es, valamint a (20) 330-7182-es te-
lefonszámon.

Üröm Község Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

Üröm Község Polgármesteri Hivatalába
pénzügyi ügyintézõi munkakör betöltésére

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

ben elõírt iskolai végzettség megléte (szakirányú közép-
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fokú vagy fõiskolai végzettség, vagy mérlegképes köny-
velõi szakképesítés),

– felhasználási szintû számítógépes ismeretek.

A pénzügyi ügyintézõ feladata elsõsorban:
– pénztár kezelése, könyvelési és általános pénzügyi

ügyintézés.

A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettséggel jár.

Bérezés és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv., valamint az önkormányzat helyi
rendeletében szabályozottak alapján.

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

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhí-
vás Belügyi Közlönyben való megjelenésétõl (2008. ja-
nuár 28.) számított 15. nap.

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

A munkakör a döntést követõen azonnal betölthetõ,
6 hónapos próbaidõ kikötése mellett.

A pályázat elbírálásánál elõnyt élvez:
– költségvetési szervnél szerzett szakmai gyakorlat,
– mérlegképes könyvelõi szakképesítés,
– pénztári gyakorlat.

A pályázat benyújtásának helye: Üröm Polgármesteri
Hivatal jegyzõjéhez a 2096 Üröm, Iskola u. 10. címen.

A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni lehet a 06 (26)
350-054-es telefonszámon (103-as mellék).

Üröm Község Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

Üröm Polgármesteri Hivatalába
mûszaki ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû mûszaki felsõoktatás-

ban szerzett szakképzettség,
– felhasználási szintû számítógépes ismeretek.

A mûszaki ügyintézõ feladata elsõsorban:
– teljes körû építéshatósági ügyintézés, építéshatósági

ellenõrzések.

Bérezés és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv., valamint az önkormányzat helyi
rendeletében szabályozottak alapján.

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

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhí-
vás Belügyi Közlönyben való megjelenésétõl (2008. ja-
nuár 28.) számított 15. nap.

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

A munkakör a döntést követõen azonnal betölthetõ,
6 hónapos próbaidõ kikötése mellett.

A pályázat elbírálásánál elõnyt élvez:
– beruházás területén szerzett gyakorlat,
– közigazgatásban szerzett gyakorlat.

A pályázat benyújtásának helye: Üröm Polgármesteri
Hivatal jegyzõjéhez, 2096 Üröm, Iskola u. 10. címen.

A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni lehet: a 06 (26)
350-054-es telefonszámon (103-as mellék).

Üröm Község Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

Üröm Polgármesteri Hivatalába
építmény-adóügyi elõadó munkakör betöltésére

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

ben az I/16. feladatkörre elõírt végzettség megléte,
– felhasználási szintû számítógépes ismeretek.

Az építmény-adóügyi elõadó feladata elsõsorban:
– az építményadó-bevallások kezelése, kivetése, leve-

lezések, a befizetett építményadó könyvelése, szükség
esetén helyszíni ellenõrzés tartása.

A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettséggel jár.

Bérezés és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv., valamint az önkormányzat helyi
rendeletében szabályozottak alapján.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
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A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhí-
vás Belügyi Közlönyben való megjelenésétõl (2008. ja-
nuár 28.) számított 15. nap.

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

A munkakör a döntést követõen azonnal betölthetõ,
6 hónapos próbaidõ kikötése mellett.

A pályázat elbírálásánál elõnyt élvez az, aki adóügyi
munkaterületen már gyakorlatot szerzett.

A pályázat benyújtásának helye: Üröm Polgármesteri
Hivatal jegyzõjéhez, 2096 Üröm, Iskola u. 10. címen.

A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni lehet: 06 (26)
350-054-es telefonszámon (103-as mellék).

Szervezeti hírek

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
ALAPÍTÓ OKIRATA

A Szegedi Tudományegyetem
alapító okirata

2007. november

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: intéz-
mény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 88. §-a, valamint a felsõoktatásról
szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)
16. §-ának (1) bekezdése és a 115. § (2) bekezdés b) pontja
alapján az alábbi alapító okiratot adom ki.

A felsõoktatási intézményhálózat átalakításáról, továb-
bá a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módo-
sításáról szóló 1999. évi LII. törvény rendelkezései alapján
2000. január 1-jei hatállyal létrehozott intézmény jog-
elõdei:

– a József Attila Tudományegyetem, Szeged, amelynek
jogelõdje a kolozsvári és pozsonyi m. kir. Tudományegye-
tem ideiglenes áthelyezésérõl szóló 1921. évi XXV. tör-
vénycikkel Szegeden ideiglenesen elhelyezett kolozsvári
Ferenc József Tudományegyetem, az Országos Nép- és
Családvédelmi Alapról szóló 1940. évi XXIII. törvénycik-
kel felállított Magyar királyi Horthy Miklós Tudomány-
egyetem; az egyetem József Attila nevét 1963-ban vette
fel; a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, szegedi Élel-
miszeripari Fõiskolai Kara és a Liszt Ferenc Zenemûvé-
szeti Fõiskola Szegedi Konzervatóriuma 1998-tól került
az egyetem szervezetébe;

– a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem,
Szeged, amelynek jogelõdje a kolozsvári és pozsonyi m.
kir. Tudományegyetem ideiglenes áthelyezésérõl szóló
1921. évi XXV. törvénycikkel Szegeden ideiglenesen el-
helyezett kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem, az
orvostudományi egyetemek szervezetének és mûködé-
sének átmeneti szabályozása tárgyáról szóló 27/1951.
(I. 28.) MT számú rendelettel önállóvá vált orvostudomá-
nyi egyetem, amely Szent-Györgyi Albert nevét 1987-tõl
vette fel; 1989. július l-jével fõiskolai kart alapított;

– a Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskola, Szeged, amely-
nek jogelõdje az 1873-ban budapesti Polgár Iskolai Taní-
tóképzõ Intézet és Polgár Iskolai Tanárképzõ Intézet egye-
sítésével létrehozott és 1928-ban Szegedre helyezett Ál-
lam Polgári Iskolai Tanárképzõ Fõiskola, majd az
1947-ben létesített Szegedi Pedagógiai Fõiskola, amely
1973-ban veszi fel Juhász Gyula nevét;

– a Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezõgazda-
sági Fõiskolai Kar, Hódmezõvásárhely, amelynek jog-
elõdje az 1896-ban alapított Állami Mezõgazdasági Kö-
zépiskola, az 1961-ben létrehozott Felsõfokú Mezõgazda-
sági Technikum, Hódmezõvásárhely, a szegedi Élelmi-
szeripari Fõiskolán Állattenyésztési Kar létesítésérõl, a fõ-
iskola kari tagozódásáról és a hódmezõvásárhelyi Felsõ-
fokú Mezõgazdasági Technikum megszüntetésérõl szóló
1033/1972. (VII. 31.) Mt.h. számú határozattal létrehozott
Állattenyésztési Kar a szegedi Élelmiszeripari Fõiskolán,
az egyetemek kari tagozódásáról, valamint az egyetemi to-
vábbképzõ intézetekrõl szóló 37/1986. (VIII. 31.) MT sz.
rendelettel létrejött Állattenyésztési majd Mezõgazdasági
Fõiskolai Kar a debreceni Agrártudományi Egyetemen.

1. Az intézmény hivatalos neve: Szegedi Tudomány-
egyetem.

Rövidített megnevezése: SZTE.
Angol nyelvû megnevezése: University of Szeged.

2. Az intézmény alapítója: a Magyar Köztársaság Or-
szággyûlése.

3. Az intézmény fenntartójának, alapító jogok gyakorló-
jának (felügyeleti szervének):

3.1. megnevezése: Oktatási és Kulturális Minisztérium
3.2. címe: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

4. Az intézmény mûködési helye
4.1. székhelye: 6722 Szeged, Dugonics tér 13.
4.2. telephely: 6800 Hódmezõvásárhely, Andrássy út 15.

4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének szék-
helyei:

– 1191 Budapest, József Attila u. 74.,
– 6100 Kecskemét, Nyíri u. 83.,
– 6000 Kecskemét, Kálvin tér 1.,
– 5000 Szolnok, Abonyi u. 36.
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4.4. Az intézmény által alapított és fenntartott közokta-
tási intézmény

– neve: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gya-
korló Általános Iskolája, Alapfokú Mûvészetoktatási In-
tézménye, Napközi Otthonos Óvodája

címe: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 8.,

– neve: Szegedi Tudományegyetem Ságvári Endre
Gyakorló Általános Iskola

címe: 6722 Szeged, Boldogasszony sgt. 3–5.,

– neve: Szegedi Tudományegyetem Ságvári Endre
Gyakorló Gimnázium

címe: 6722 Szeged, Szentháromság u. 2.,

– neve: Szegedi Tudományegyetem Vántus István
Gyakorló Zenemûvészeti Szakközépiskola

címe: 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 79–81.

5. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan gazdál-
kodó, teljes jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési
szerv.

6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ
szakfeladat száma

szakág: 803000
jellemzõ szakfeladat: 851121

7. Az intézményhez részben önállóan gazdálkodó költ-
ségvetési szerv nem tartozik.

7.1. Az intézmény részjogkörû költségvetési egységei:

– Szegedi Tudományegyetem Dél-alföldi Agrártudo-
mányi Centrum

címe: 6800 Hódmezõvásárhely, Andrássy út 15.,

– Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert
Klinikai Központ

címe: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

8. Az intézmény tevékenységi körei
8.1. Az intézmény állami feladatként ellátandó alapte-

vékenysége:
– A 8.1.1. pontban meghatározott képzési területen és

képzési szinten alapképzést, mesterképzést, egységes, osz-
tatlan képzést, továbbá szakirányú továbbképzést folytat-
hat, s e képzésben oklevelet ad ki.

– Az oktatási miniszternek az 1993. évi LXXX. törvény
alapján kiadott szakindítási engedélye alapján kifutó rend-
szerben egyetemi és fõiskolai szintû képzést folytat.

– A 8.1.2. pontban meghatározott szakmacsoportban
felsõfokú szakképzést folytathat s e képzésben bizonyít-
ványt ad ki.

– Az Ftv. a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. tör-
vényben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény-
ben és a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvényben
foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a felsõ-

oktatásnak nem minõsülõ szakképzési és az ágazati törvé-
nyekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvaló-
sításában.

– Az intézmény szabályzatának mellékletében felsorolt
területeken, az erre vonatkozó külön jogszabály rendelke-
zései szerint részt vesz a szakorvos, a szakfogorvos, a
szakgyógyszerész, klinikai szakpszichológus, népegész-
ségügyi szakember képzésében, beleértve a más felsõfokú
végzettséggel rendelkezõk egészségügyi szak- és tovább-
képzését is.

– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudo-
mányterületeken, illetve zenemûvészeti ágban, alap-, al-
kalmazott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudo-
mányszervezést, technológiai innovációt, valamint az ok-
tatást támogató egyéb kutatásokat végez, illetve zenemû-
vészeti tevékenységet folytat.

– Közoktatási intézmény alapítójaként és fenntartója-
ként közoktatási feladatokat lát el, pedagógusképzést foly-
tató intézményként gyakorló közoktatási intézmény fenn-
tartója.

– A gyakorlati képzés céljaira tanüzemet, tangazdasá-
got üzemeltet.

– Egészségügyi ellátás céljából egészségügyi szolgálta-
tót létesít és tart fenn klinikai központként.

– Az Ftv.-ben foglaltak alapján részt vesz egészségügyi
és agrárgazdaság körébe tartozó feladatok ellátásában a
vonatkozó külön jogszabályok rendelkezései szerint.

– A nemzeti és az egyetemes kultúra és a mûvészetek
közvetítésével, mûvelésével és fejlesztésével, az anya-
nyelvi és az idegen nyelvi ismeretek a testkulturális és
sportismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatók felké-
szítéséhez az értelmiségi létre.

– Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szük-
séges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja.

– Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszközfejlesztést
végez.

– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgató részére
saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári
és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kul-
turális és sportolási lehetõséget nyújt, továbbá olyan szol-
gáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egész-
séges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.

– Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
– Az alkalmazásban lévõ közalkalmazottak ellátásával

kapcsolatos feladatokat végez, a vonatkozó jogszabályok
szerint.

– Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és
folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetben
lát el feladatokat.

– Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá
belsõ ellenõrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti
egységet, valamint igazgatási, szervezési, mûszaki szol-
gáltató és más, a mûködést biztosító funkcionális szerve-
zeti egységeket mûködtet.

A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenység-
ként látja el, amelynek alapvetõ anyagi feltételeit a fenn-
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tartó által biztosított és az államháztartás alrendszereibõl
származó támogatások, átvett pénzeszközök biztosítják,
valamint az államháztartáson kívüli forrásból származó
bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon.

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök
szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

alaptevékenységek:
01.11 gabonafélék, egyéb máshova nem sorolt

növény termelése,
01.12 zöldség-, dísznövénytermelés,
01.13 gyümölcs-, fûszernövény-termelés,
01.21 szarvasmarha-tenyésztés,
01.22 juh-, kecske-, lótenyésztés,
01.23 sertéstenyésztés,
01.24 baromfitenyésztés,
01.25 egyéb állatok tenyésztése,
01.41 növénytermelési szolgáltatás,
01.42 állattenyésztési szolgáltatás,
22.11 könyvkiadás,
55.51 munkahelyi étkeztetés,
72.30 adatfeldolgozás,
72.40 adatbázis-tevékenység, online kiadás,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
80.10 alapfokú oktatás,
80.21 általános középfokú oktatás,
80.22 szakmai középfokú oktatás,
80.30 felsõoktatás,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb

oktatás,
85.11 fekvõbeteg-ellátás,
85.12 járóbeteg-ellátás,
85.13 fogorvosi szakellátás,
85.14 egyéb humán-egészségügyi ellátás,
85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül,
92.31 alkotó- és elõadómûvészet,
92.32 mûvészeti kiegészítõ tevékenység,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.52 múzeumi tevékenység, kulturális örökség

védelme,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése.

8.1.1. Képzési terület és képzési szint, amelyeken az in-
tézmény képzést folytat, illetve folytathat

képzési terület:
– agrár,
– bölcsészettudományi,
– gazdaságtudományok,
– informatika,
– jogi és igazgatási,
– mûszaki,
– mûvészet,
– mûvészetközvetítés,
– orvos- és egészségtudományi,
– pedagógusképzés,
– sporttudomány,

– társadalomtudományi,
– természettudomány;

alapképzés:
székhelyen, telephelyen: agrár, bölcsészettudományi,

gazdaságtudományok, informatika, jogi és igazgatási, mû-
szaki, mûvészet, mûvészetközvetítés, orvos- és egészség-
tudományi, pedagógusképzés, sporttudomány, társada-
lomtudományi, természettudomány;

székhelyen kívül:
– jogi és igazgatási (6000 Kecskemét, Kálvin tér 1.),
– orvos- és egészségtudományi (6001 Kecskemét,

Nyíri u. 83.),
– társadalomtudományi (1191 Budapest, József Attila

u. 74.);

mesterképzés:
székhelyen, telephelyen: agrár, gazdaságtudományok,

informatika, jogi és igazgatási, orvos- és egészségtudomá-
nyi, természettudomány.

8.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben
az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat

székhelyen, telephelyen:
– egészségügy,
– élelmiszeripar,
– informatika,
– kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció,
– közgazdaság,
– mezõgazdaság,
– mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció,
– oktatás,
– ügyvitel,
– vendéglátás, idegenforgalom;

székhelyen, telephelyen kívül:
– egészségügy (5000 Szolnok, Abonyi u. 36., 6001

Kecskemét, Nyíri u. 83.),
– ügyvitel (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 5.).

8.1.3. Tudományterület, mûvészeti ágak, amelyen dok-
tori képzés, doktori fokozat odaítélés folyik:

– bölcsészettudományok,
– orvostudományok,
– társadalomtudományok,
– természettudományok.

8.2. Az intézmény az alaptevékenységén belül jogosult
olyan kiegészítõ tevékenység végzésére, amelyet az alapte-
vékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak
részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott
kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez. Az e
tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termék-elõál-
lítás értékesítésébõl származó bevételnek fedeznie kell a
tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üze-
meltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos
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hányadát is – a bevétel fel nem használható részének figye-
lembevétele mellett.

Ilyen tevékenységek elsõsorban:
– a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás

nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képzési és
kimeneti követelményekben, a szakmai és vizsgakövetel-
ményekben és a tantervekben, illetve szakképzési progra-
mokban foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez;

– felvételi elõkészítõ és egyéb tanfolyamok tartása;
– továbbképzés;
– felnõttképzési tevékenység;
– az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, szakké-

pesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folyta-
tása;

– kivételes zenei tehetségû fiatalok számára elõkészítõ
tagozat mûködtetése,

– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken, mûvé-
szeti ágban, kultúramûvelés és -fejlesztés, mûvészeti,
szaktanácsadói és egyéb tevékenység;

– az egészségbiztosítás által nem finanszírozott gyógyí-
tó, egészségügyi, népegészségügyi szolgáltatás;

– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak
hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgálta-
tások, nyomdaipari termékek gyártása, munkahelyi ven-
déglátás, üzemi étkeztetés, sportlétesítmények, oktatást
szolgáló helyiségek és kollégiumi szálláshelyek bérbeadá-
sa, humán-egészségügyi ellátás, számítástechnikai tevé-
kenység, hulladékgyûjtés, -kezelés, családorvosi, foglako-
zás-egészségügyi ellátás, hangszerek bérbeadása);

– szabadidõs és amatõr sportszolgáltatás, iskolai sport-
rendezvények szervezése;

– nyelvvizsgáztatási tevékenység.

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök
szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

kiegészítõ tevékenységek:
15.81 kenyér, friss tésztaféle gyártása,
15.82 tartósított lisztes áru gyártása,
15.88 homogenizált és diétás étel gyártása,
22.11 könyvkiadás,
22.13 idõszaki kiadvány kiadásai,
22.23 könyvkötés,
22.24 nyomdai elõkészítõ tevékenység,
22.25 kisegítõ nyomdai tevékenység,
33.10 orvosimûszer-gyártás,
55.23 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
55.51 munkahelyi étkeztetés,
55.52 közétkeztetés,
60.23 egyéb szárazföldi személyszállítás,
63.21 egyéb szárazföldi szállítást segítõ

tevékenység,
70.20 ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
71.40 fogyasztási cikk kölcsönzése,
72.40 adatbázis-szolgáltatás, online kiadás,
72.60 egyéb számítástechnikai tevékenység,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,

73.20 humán kutatás, fejlesztés,
74.14 üzletviteli tanácsadás,
74.20 mérnöki tevékenység, tanácsadás,
74.30 mûszaki vizsgálat, elemzés,
74.40 hirdetés,
74.85 titkári, fordítói tevékenység,
74.87 máshova nem sorolt, egyéb gazdasági

szolgáltatás,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb

oktatás,
80.20 alapfokú oktatás,
90.02 hulladékgyûjtés, -kezelés,
91.33 máshova nem sorolt egyéb közösségi,

társadalmi tevékenység,
92.53 növény-, állatkert mûködtetése,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése,
93.01 textil-, szõrmemosás, -tisztítás.

8.3. Az intézmény jogosult alaptevékenységén kívül vál-
lalkozási tevékenységként – alapfeladatai ellátásának sé-
relme nélkül – külsõ megbízók, megrendelõk részére okta-
tási, kutatási, fejlesztõ, szaktanácsadó, szolgáltató s egyéb
feladatok ellátására. Az e tevékenység keretében végzett
szolgáltatás, termék-elõállítás értékesítésébõl származó
bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes ki-
adást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások te-
vékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem
használható részének figyelembevétele mellett. A vállalko-
zási tevékenység bevétele nem haladhatja meg két egymást
követõ évben az összbevétel egyharmadát.

8.3.1. Az intézmény vállalkozási tevékenységeinek tevé-
kenységi körök (TEÁOR) szerinti részletes felsorolása:
nincs az intézménynek.

9. A felsõoktatási intézmény tagolásának elvei (az
1. számú mellékletnek megfelelõen):

9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási
szervezeti egységként kar, tanszék, intézet, füvészkert, kli-
nika, kutatóintézet, kutatócsoport és tangazdaság mû-
ködik.

Az intézmény karokra tagozódik. A karok egy vagy
több szakmailag összetartozó, a 8.1.1. pont szerinti kép-
zési területeken, képzési szinteken folyó képzés feladatai-
nak ellátását szervezik. Az intézmény karai:

– Állam- és Jogtudományi Kar,
– Általános Orvostudományi Kar,
– Bölcsészettudományi Kar,
– Gazdaságtudományi Kar,
– Gyógyszerésztudományi Kar,
– Természettudományi és Informatikai Kar,
– Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar,
– Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar,
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– Mezõgazdasági Kar,
– Mérnöki Kar,
– Fogorvos-tudományi Kar,
– Zenemûvészeti Kar.
Az intézményben agrártudományi centrum és orvos-,

valamint egészségtudományi centrum mûködik.

9.2. Az intézményben kollégiumi, informatikai, szociá-
lis, kulturális, sport, könyvtári, levéltári, mûvészeti gya-
korló hely, gyógyító-megelõzõ feladatokat ellátó szolgál-
tató szervezeti egységek mûködnek.

9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához
gazdasági, igazgatási, szervezési, mûszaki szolgáltató és
belsõ ellenõrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti
egységeket tart fenn.

Az intézmény szervezeti felépítését, tagolását az egyes
oktatási, tudományos kutatási, szolgáltató és funkcionális
szervezeti egységeket és mûködésük rendjét részletesen a
Szervezeti és mûködési szabályzat határozza meg.

Az intézmény vezetését, a vezetõk megbízását, illetve
felmentését, valamint hatásköröket az Ftv. és az intézmény
Szervezeti és mûködési szabályzata határozza meg.

10. Az intézmény ingatlanállománya:
10.1. A Magyar Állam tulajdonában lévõ ingatlanok,

melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincs-
tári Vagyoni Igazgatósággal kötött vagyonkezelési szerzõ-
dés alapján. (2. számú melléklet szerint)

A jogelõd intézmények és azok vagyonkezelési szerzõdé-
seik száma:

Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem
(SZOTE): 370224-1998/0100
József Attila Tudományegyetem (JATE):
370925-1998/0100
Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskola (JGYTF):
370750-1997/0100
Debreceni Agrártudományi Egyetem, Mezõgazdasági

Fõiskolai Kar: 370365-1997/0100

10.2. Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok jegy-
zéke: 3. számú melléklet szerint.

10.3. További, az intézmény használatában lévõ ingat-
lanok és a használat jogcíme: 4. számú melléklet szerint.

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maxi-

mális hallgatói létszám 33 200 fõ, amely számított hallga-
tói létszámként 24 891 fõ;

– idegen nyelven folyó költségtérítéses képzésben részt
vevõk száma: 563 fõ.

12. Az intézményi hozzájárulással vagy közremûködés-
sel létrehozott, illetve mûködtetett társaságok, egyesüle-
tek, alapítványok és egyéb szervezetek jegyzéke és alapító
okiratai, illetve az alapítással összefüggõ más dokumentu-
mai a Szervezeti és mûködési szabályzat mellékletét ké-
pezik.

MEDNET Kht. (székhely: 6720 Szeged, Korányi fa-
sor 9.)

SZOTE Szolgáltató Kht. (székhely: 6722 Szeged, Tisza
L. krt. 107.)

BIOPOLISZ Kft. (székhely: 6726 Szeged, Jobb fasor
6–10.)

13. Az alapító okirat a 15.237-26/2006. számú alapító
okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

Budapest, 2007. november 13.

(31345-1/2007.)

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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2. számú melléklet

AZ INTÉZMÉNY VAGYONKEZELÉSÉBEN LEVÕ INGATLANOK (TERÜLETEK, ÉPÜLETEK)

Sorszám Cím Helyrajzi szám Épületek
Megjegyzés

terület épület SZEGED

1 1 Dugonics tér 13. 3762 Rektori Hivatal

2 2 Rákóczi tér 1. 3072/2 Gazdasági Igazgatóság és Állam- és Jogtudományi Kar 6/21 tulajdoni hányad területre vonatkozik

3 3 Tisza Lajos krt. 54. 3911 Állam- és Jogtudományi Kar központi épület

4 4 Egyetem u. 2. 3486 Bölcsészettudományi Kar oktatási épület

5 5 Petõfi Sándor sgt. 32–34. 3482 Bölcsészettudományi Kar oktatási épület

6 6 Feketesas u. 28. (udvar) 3895 Gazdaságtudományi Kar 88/200 tulajdoni hányad területre vonatkozik

7 7 Kálvária sgt. 1. 3185 Gazdaságtudományi Kar 720/1955 tulajdoni hányad területre vonatkozik

8 8 Aradi vértanúk tere 1. 3728/3 Bólyai épület

9 9 Rerrich Béla tér 1. 3728/6 Béke épület oktatás

10 Béke épület garázs

11 Béke épület kerékpártároló

12 Béke épület udvari vegyraktár

10 13 Dóm tér 7–8. 3728/1 Kémia épülete

11 14 Dóm tér 9. 3728/4 Fizika épülete

12 15 Közép fasor 52. 1732 Biológia épülete

16 gázpalacktároló

13 17 Árpád tér 2. 3772 Számítóközpont, Természettudomány Kar

14 18 Boldogasszony sgt. 6. 3715 oktatási épület, Fõigazgatósági Hivatal

19 jegyzetbolt

15 20 Boldogasszony sgt. 8. 3713 Juhász Gyula TFK Gyakorló Általános Iskola

21 Teleki Blanka kollégium

22 kazánház

23 garázs

16 24 Szilléri sgt. 12. 10874 oktatási épület

17 25 Topolya sor 2–4. 20353 tornacsarnok, sporttelep

18 26 Tisza Lajos krt. 79–81. 3435 oktatási épület (79.)

27 melléképület (79.)

28 oktatási épület (81.)

29 melléképület (81.)

30 melléképület (81.)

19 Klinikapark északi terület 3729

31 Dóm tér 10–12. Elméleti Intézet Általános Orvostudományi Kar

32 Dóm tér 13. oktatási épület

2008/6.szám
H

I
V

A
T

A
L

O
S

É
R

T
E

S
Í

T
Õ

701



Sorszám Cím Helyrajzi szám Épületek
Megjegyzés

terület épület SZEGED

33 Somogyi u. 4. Orvosi Biológiai Intézet

34 Korányi fasor 6. II. Sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ,
Bõrgyógyászati Kl.

35 Korányi fasor 7. Belgyógyászati Intenzív Osztály

36 Korányi fasor 8. I. Sz. Belgyógyászati Klinika

37 Korányi fasor 9. Oktatási épület

38 Korányi fasor 10–12. Szemészeti Klinika, Onkoterápiás Klinika

39 Pécsi u. 4/A Sebészeti Klinika

40 Pécsi u. 4. porta és raktárépület

41 Pécsi u. 4/B Országos Vérellátó Szolgálat Szegedi Regionális Vér-
ellátó Központ

42 tûzveszélyes folyadéktároló

20 43 Korányi fasor 14–15. 3724 Gyermekgyógyászati Klinika

44 Tisza Lajos krt. 111. Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

45 Tisza Lajos krt. 109. Kari Könyvtár

46 Szikra u. 2. Dél-Alföldi Neurobiológiai Tudásközpont

47 fõporta

48 Semmelweis u. 4. Semmelweis Ignác Kollégium

21 49 Tisza Lajos krt. 107. 3719 Általános Orvostudományi Kar Dékáni Hivatal, Gazda-
sági Igazgatóság

22 50 Semmelweis u. 6. 3720 Új Klinika

51 Bánomkert sor 2. Központi klinikai laborok

52 Nukleáris Medicína Intézet Izotóplabor

23 Klinikapark déli terület 20294

53 Szikra u. 6. Kari Gyógyszertár

54 Szikra u. 8. Nyomda 5038

55 termálkút

56 Állomás u. 4. Nõvérszálló

57 égetõmû

58 kazánház

59 gázfogadó állomás

60 garázs 28 kocsiállásos

61 mûhely 2. (karbantartás)

62 textiltisztító és javító üzem

63 gázpalacktároló nyitott szín

64 gépkocsijavító mûhely

65 nyitott szín

66 kertész faház (kertészek+szállítás)
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Sorszám Cím Helyrajzi szám Épületek
Megjegyzés

terület épület SZEGED

67 raktár medicor (orvosi felszerelések)

68 sportfelszerelések raktára

69 selejtanyag-raktár

70 központi anyagraktár

71 sportöltözõ

72 Állomás u. 2. Phatológia

24 73 Semmelweis u. 1. 3717 Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika

25 74 Kossuth L. sgt. 38. 25600 Anatómiai Szövet- és Fejlõdéstani Int.

26 75 Szentháromság u. 5. 3498 Pszichiátriai Klinika Magatartástudományi és Orvosi
Pszichológiai Oktatási Csoport

27 76 Pulcz u. 1. 25610/2 Pszichiátriai Klinika Neuropszychiátriai Rehabilitációs
Osztály A épület

77 B épület

28 78 Tisza Lajos krt. 64–66. 3754 Fogászati és Szájsebészeti Klinika

79 melléképület

80 melléképület

81 melléképület

29 82 Zrínyi u. 9/B 3769 Dékáni Hivatal

83 tûzveszélyes vegyszertároló

30 84 Zrínyi u. 9/A 3770 Dékáni Hivatal

31 85 Eötvös u. 6. 3771 Gyógyszerésztudományi Kar intézetek

32 86 Temesvári krt. 31. 233 oktatási épület

87 melléképület

88 mûhelyépület

89 tárolóépület

90 kazánház

33 91 Bal fasor 39–45. 278 oktatási épület, Madzsar József Kollégium

92 raktárház

34 93 Mars tér 7. 25607 oktatási épület, Fõigazgatói Hivatal

35 94 Mars tér 20. 3100 oktatási épület

36 95 Moszkvai krt. 5. 25192/2 oktatási épület

37 96 Moszkvai krt. 7. 25192/1 oktatási épület

38 97 Tisza Lajos krt. 103. 3716 Irinyi épület és Eötvös Kollégium

39 98 Ady tér 10. 3487 József Attila Tanulmányi és Információs Központ

40 99 Hattyas u. 6–8. 20323/1 parancsnoki épület HU/2

100 parancsnoki épület HU/25

101 raktár HU/10

102 öltözõk HU/3
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Sorszám Cím Helyrajzi szám Épületek
Megjegyzés

terület épület SZEGED

103 zenesportcentrum HU/11

104 jármûtároló HU/16

105 jármûtároló HU/17

106 földalatti folyadéktár HU/18

107 tûzivízmedence HU/20

108 tribün HU/21

109 tornaterem HU/33

110 kútház, vízkezelõ ép. HU/35

111 oktatási épület HU/4

112 oktatási épület HU/5

113 oktatási épület HU/34

114 gázfogadó HU/8

115 elektromos kapcsoló HU/9

116 kazánház HU/24

117 hajótároló HU/29

118 oktatási épület HF 1

119 oktatási épület HF 2

120 oktatási épület HF 3

121 porta HF 4

122 méregraktár

41 123 Szentháromság u. 2. 3506 Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium

42 124 Boldogasszony sgt. 1. 3507 Ságvári E. Gy. G., Ságvári Endre Gyakorló Általános
Iskola

43 125 Boldogasszony sgt. 5. 3511 Ságvári Általános Iskola „B” épület

44 126 Temesvári krt. 50–52. 240 Herman Ottó Kollégium

127 Móra Ferenc Kollégium

128 étterem

45 129 Fürj u. 51. 493 Fürj utcai Kollégium fõépület

130 melléképület

46 131 Kálvária sgt. 87. 25562/6 Márton Áron Szakkollégium

47 132 Kossuth Lajos sgt. 74. 25851/1 Károlyi Mihály Kollégium 10 em. épület

133 4 szintes épület

134 konyha, étterem

48 135 Semmelweis u. 7. 3698/1 id. Jancsó Miklós Kollégium

49 136 Apáthy u. 4. 3737/3 Apáthy István Kollégium

50 137 Szatymazi u. 16–18. 12404/14 Külföldi Hallgatók Diákotthona

51 138 Béke u. 11–13. 3373 Béke utcai Kollégium
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Sorszám Cím Helyrajzi szám Épületek
Megjegyzés

terület épület SZEGED

139 melléképület

52 140 Kollégiumi u. 11. 26013/1 kollégium

141 közösségi épület

142 kazánház

143 garázs

144 buszgarázs

145 modulbarakk

53 146 Leányszállás köz 2. 25528/2 Nõvérszálló

54 147 Indóház tér 1. 20277/1 Nõvérszálló

55 148 Lövölde u. 42. 2106 füvészkert: fitotron

149 új kazánház

150 régi kazánház

151 raktár

152 víztároló (építmény)

153 mûhely

154 csõvázas szín

155 szociális épület

156 virágház

157 fóliaház

158 hollandi ház

159 szaporítóház

160 kertiház

161 pavilon

162 hidroforház

163 kerti pihenõ

164 lombgyüjtõ

165 árnyékszék

56 Lövölde u. 42. 2108 arborétum

57 Lövölde u. 42. 2109 csatorna

58 Lövölde u. 42. 2110 arborétum

59 166 Lövölde u. 42. 2136/1 csillagvizsgáló

167 faház

60 168 Tompai kapu u. 7. 21013/9 porta A jelû épület

169 trafóház B jelû épület

170 festékraktár C jelû épület

171 sátorraktár D jelû sátor

172 sátorraktár E jelû sátor
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Sorszám Cím Helyrajzi szám Épületek
Megjegyzés

terület épület SZEGED

173 sátorraktár F jelû sátor

174 raktár G jelû (elektromos) épület

175 iroda épület I jelû épület

176 szín (volt asztalosmûhely) J jelû ép.

177 fedett szín K jelû terület

178 L épület

179 N épület

180 O épület

61 181 Budapesti út 5. 01392 kazánház új

182 legénységi fõépület 2–3–4. épület

183 étkezde+nyaktag 5. épület

184 étterem+nyaktag 6. épület

185 orvosi rendelõ 7. épület

186 lakóépület tégla 34. épület

187 lakóépület diáklakások 43. épület

188 lakóépület panel 44. épület

189 lakóépület panel 45. épület

190 ABC, presszó 46. épület

191 iskola 54. épület

192 kantin 64. épület

193 fõporta 72. épület

194 teherporta 65. épület

195 legénységi körlet 73. épület

196 kazánház 75. épület

197 kutúrház 76. épület

198 szerviz épület 82. épület

199 mûhely 9. épület

200 iskola raktár 55. épület

201 õrszoba 11. épület

202 mûhely 12. épület

203 raktár 14. épület

204 raktár 14/A épület

205 méregraktár 15. épület

206 raktár l6. épület

207 üzemanyagtároló 17. épület

208 raktár 32. épület

209 raktár 33. épület
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Sorszám Cím Helyrajzi szám Épületek
Megjegyzés

terület épület SZEGED

210 raktár 8. épület

211 vezetési pont 68. épület

62 212 Alsóvárosi feketeföldek 167 20987/1 D1 jelû épület

213 D2 jelû épület

214 D3 jelû épület

63 215 Alsóvárosi feketeföldek 167 20987/2 D4 jelü épület

216 D5 jelû épület

217 D6 jelû épület

64 218 Hársfa u. 7–1. 1174 szolgálati lakás értékesítése folyamatban van

219 vegyszerraktár

220 melléképület

221 melléképület

222 szín

65 223 Moszkvai krt. 9. 25187 raktár

66 224 Batthyány u. 5. 3568 Napköziotthonos Óvoda

67 225 Kossuth L. sgt. 35. 12299 Általános Orvostudományi Kar Napköziotthonos Óvoda

68 226 Liliom u. 10. 3700 vendégház

227 udvari épület (szolgálati lakás)

69 228 Szeged, Erzsébetliget 237 öltözõ épület

70 229 Szeged, Tiszapart üdülõtelep 2289/90/A strandház üdülõ

71 230 Szeged, Partfürdõ 2289/85/A üdülõház

72 231 Vöröshomok dülõ 5500/3 szabadidõközpont

73 232 Bagoly u. 3/B fszt. 3. 4046/22/A/12 szolgálati lakás

74 233 Brüsszeli krt. 18/B 1/4. 2582/A/19 szolgálati lakás

75 234 Osztrovszky 23. fszt. 1. 2671/1/A/4 szolgálati lakás

76 235 Kossuth L. sgt. 69–71. I/4. 12367/A/4 szolgálati lakás

77 236 Kossuth L. sgt. 69–71. II/13. 12367/A/13 szolgálati lakás

78 237 Rókusi krt. 1/B I/6. 16297/10/A/21 szolgálati lakás

79 238 Boldogasszony sgt. 27/B I/1. 3641/A/18 szolgálati lakás

80 239 Petõfi S. sgt. 40/A II/10. 3581/A/10 szolgálati lakás

81 240 Karánsebesi u. 16. 4087/A/5 szolgálati lakás

82 241 Közép fasor 30. 422/A/1 szolgálati lakás

83 242 422/A/5 szolgálati lakás garázsa

84 243 Kossuth L. sgt. 69–71. 12367/A/2 szolgálati lakás

85 244 Kossuth L. sgt. 69–71. 12367/A/3 szolgálati lakás

86 245 Kossuth L. sgt. 69–71. 12367/A/5 szolgálati lakás

87 246 Kossuth L. sgt. 69–71. 12367/A/6 szolgálati lakás
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Sorszám Cím Helyrajzi szám Épületek
Megjegyzés

terület épület SZEGED

88 247 Kossuth L. sgt. 69–71. 12367/A/9 szolgálati lakás

89 248 Kossuth L. sgt. 69–71. 12367/A/10 szolgálati lakás

90 249 Kossuth L. sgt. 69–71. 12367/A/15 szolgálati lakás

91 250 Kossuth L. sgt. 69–71. 12367/A/16 szolgálati lakás

92 251 Kossuth L. sgt. 69–71. 12367/A/18 szolgálati lakás

93 252 Kossuth L. sgt. 69–71. 12367/A/20 szolgálati lakás

94 253 Ökörszem u. 7. 4128 szolgálati lakóház, udvar

95 254 Dugonics u. 3–5. II/26. 2705/A/26 szolgálati lakás

96 255 Thököly u. 95. 1594/8 szolgálati lakóház, udvar

97 256 Damjanich u. 14/B II/1. 12157/A/18 szolgálati lakás

98 257 Damjanich u. 14/A 12157/A/23 szolgálati lakás garázsa

99 258 Veresács u. 17–2. 24875 1046/166665 tulajdoni hányad

100 Fõ fasor 39. 1723 beépítetlen terület értékesítése folyamatban van

101 Boros József dr. u. 24. 25228 beépítetlen terület értékesítése folyamatban van

102 Szabadkai u. 5. 24013/6 beépítetlen terület értékesítése folyamatban van

103 Boszorkánysziget 02216 vízi gyakorlótér

104 Petõfi Sándor sgt. 30. 3481 beépítetlen terület

105 Gém u. 18. 11633 beépítetlen terület értékesítése folyamatban van

106 Alsóvárosi feketeföldek 167 20985 beépítetlen terület

107 Alsóvárosi feketeföldek 167 20986/1 árok

108 Hársfa u. 7–1. 5140 beépítetlen terület értékesítése folyamatban van

109 Honvéd tér 4. 3453 beépítetlen terület

110 Semmelweis u. 7. 3698/2 beépítetlen terület

111 3698/3 beépítetlen terület

112 Bánomkert sor 8. 3693 beépítetlen terület

113 Bánomkert sor 3705/2 közterület

114 Baktó 01103/2 szántó

115 Kollégiumi u 13. 26122 beépítetlen terület

ÁSOTTHALOM

116 259 III. körzet 301. 0166/6 Alkotóház

260 mosdóépület

DOMASZÉK

117 261 külterület 045/23 kutyaház

262 állatház

BALATONBOGLÁR

118 263 Erkel u. 2. 1499 üdülõ fõépület

708
H

I
V

A
T

A
L

O
S

É
R

T
E

S
Í

T
Õ

2008/6.szám



Sorszám Cím Helyrajzi szám Épületek Megjegyzés

264 melléképület 1.

265 melléképület 2.

266 üdülõ fõépület

267 melléképület

FONYÓD

119 268 Gyöngy u. 8. 8255 üdülõ A épület

269 B épület

270 C épület

271 D épület

272 WC csoport

KEMENCE

120 belterület 1017/2 üdülõ telek értékesítése folyamatban van

HÓDMEZÕVÁSÁRHELY

121 273 Andrássy u. 19. 12773 IX. oktatási épület

274 VIII. Gregus Máté Szakközépiskola

122 275 Andrássy u. 15–17. 12774 III. oktatási és igazgatási épület

276 IV. oktatási épület

277 V. oktatási épület

278 II. tornacsarnok

279 Petõfi u. 12. I. kollégium, menza, mosoda

280 VI. tanmûhely

281 VII. garázs

123 0518 gyep

124 0520/17 csatorna

125 0520/18 gyep

126 0520/19 út

127 0520/22 szántó, gyep, út

128 0520/39 szántó, gyep, agyaggödör

129 Tanya 1431 0521/2 szántó, major, gazdasági épület, út

130 Tanya 1435 0521/4 szántó, major, gazdasági épület, út

282 Takács Ferenc Képzõ Központ

283 szoc. épület (magtárral üres)

284 50 férõhelyes szarvasmarha istálló

285 borjúnevelde

HÓDMEZÕVÁSÁRHELY

131 286 Tanya 1432 0521/5 kendermagos törzsól

287 baromfi utónevelõ

288 3 juhhodály (baromfi növendék nevelõ)
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Sorszám Cím Helyrajzi szám Épületek Megjegyzés

289 I. juhhodály

290 II. juhhodály

291 gépszín

132 Tanya 1432 0521/5 major, út szántó, gazd. épület

292 struccistálló

293 baromfi kísérleti takarmánykihaszn. ist.

294 broyler I. telep baromfi elõnevelõ

295 broyler II. telep csibenevelõ

296 100-as istálló Holland típusú tejfeldolgozó

297 buszgarázs

298 sertéstelep (új)

299 mázsaház

300 kecskefarm

133 0522/3 szántó, gyep, gazdasági ép. agyaggödör

134 0540/2 szántó

135 0561/20 út

136 0561/22 út

137 0561/32 erdõ, szántó

301 újzélandi szerszámos

302 újzélandi szénatároló

138 0562 út

139 0563/5 szántó

140 0563/9 csatorna

141 0567/1 szántó

142 0573/3 gyep

143 0573/5 út

144 0573/6 út

145 Bodzási út Tanya 4171 01026/5 gyep, erdõ, tanya, lõtér, lõtorony 2 db

303 tanya

304 lõtorony 1.

305 lõtorony 2.

146 Bodzási út 01026/6 gyep, szántó, gazd. épület

306 nyúltelep
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3. számú melléklet
AZ INTÉZMÉNY TULAJDONÁBAN LEVÕ INGATLAN

cím helyrajzi szám rendeltetés

Szeged, Erzsébet liget 236/3 teniszpályák

4. számú melléklet
AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BÉRBE VETT INGATLANOK

Cím Helyrajzi szám Rendeltetése JOGCÍM

SZEGED
5 évre szóló

bérleti
szerzõdés

határozott idõre
szóló használati

szerzõdés

határozott idõre
szóló bérleti

szerzõdés

határozatlan
idõre szóló

bérleti
szerzõdés

határozatlan
idõre szóló

teljes körû fel-
adatellátás

bérleti jog
megvásárlása

Tisza Lajos krt. 47. 3047/5/A/10 iroda *

Tisza Lajos krt. 47. 3047/5/A/15 iroda *

Tisza Lajos krt. 47. 3047/5/A/16 iroda *

Rákóczi tér 1. 3072/1 oktatási helyiség *

Zoltán u. 14. 25212 oktatási helyiség *

Tisza Lajos krt. 85. 3440/B/1 oktatási helyiség, tanári szoba *

Honvéd tér 6. 3444 Dékáni Hivatal, oktatási
helyiségek

*

Temesvári krt. 62. 1667 oktatás, kutatás *

Brüsszeli krt. 37. 11639 oktatás *

Temesvári krt. 35. 1769/1 aktív és krónikus
fekvõbeteg-ellátás

*

Boldogasszony sgt. 15. 3548 szakosított rendelõ
és gondozóintézet

*

Becsei u. 3. fszt. 2. 10016/21/B/2 körzeti orvosi rendelõ
(fogászat)

*

Szent István tér 16. 2955/2 kutatás *

Feketesas u. 28. 3895 oktatás, tanári szoba, iroda *

HÓDMEZÕVÁSÁRHELY

0521/3 irodaház *

mûhely és gépszíngyakorlati oktatás *
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PÁLYÁZAT AUTÓBUSSZAL VÉGZETT MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS
SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRA

Pályázati felhívás
az autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállításról szóló

2004. évi XXXIII. törvény alapján
Gyomaendrõd város közigazgatási területén végzendõ helyi közúti személyszállítás

közszolgáltatási szerzõdés keretében történõ ellátása tárgyában

Gyomaendrõd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszál-
lításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény rendelkezései alapján Gyomaendrõd város közigazgatási területén végzendõ
helyi közúti személyszállítás közszolgáltatási szerzõdés keretében történõ ellátására nyilvános pályázatot ír ki.

Az igényelt szolgáltatást a jelenlegi szolgáltató napi szinten mintegy 260 km hasznos teljesítménnyel, 4 db autó-
busszal és 3 sofõrrel látja el.

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó vagy az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás
céljára alapított társaság feleljen meg az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi
XXXIII. törvény által meghatározott követelményeknek, továbbá amennyiben

– nevére szólóan megvásárolja a pályázati kiírást,
– nem állnak fenn vele szemben az abban foglalt kizáró okok,
– megfelel a szakmai, mûszaki és pénzügyi alkalmassági feltételeknek és
– az elõírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelõ ajánlatot nyújt be.

Magyarországon be nem jegyzett szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha a székhelye szerinti ország-
ban a külföldiek számára biztosított a nemzeti elbánás a menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben és a pályázat elnye-
rése esetén vállalja a Magyarországon történõ letelepedést.

A pályázati kiírás beszerezhetõ: Gyomaendrõd Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Vagyongazdálko-
dási osztályán (5500 Gyomaendrõd, Szabadság tér 1.).

A pályázati kiírás ára 50 000 + áfa = 60 000 Ft.
A fizetés feltételei és módja: a dokumentáció ellenértékét a pályázat kiírójának az Endrõd és Vidéke Takarékszövetke-

zetnél vezetett 53200125-11062402 sz. bankszámlájára kell átutalni. Az átutalási bizonylaton szerepelnie kell a befize-
tés jogcímének: „Gyomaendrõd, autóbusz-közlekedés”.

A pályázati kiírás pályázó, illetve közös ajánlat esetén a közös pályázók egyike által történõ megvásárlása az eljárás-
ban való részvétel feltétele. A kiírás rendelkezésre bocsátásának feltétele a befizetést igazoló feladóvény vagy banki ér-
tesítõ bemutatása. A pályázati kiírás személyesen átvehetõ a fentebb megjelölt címen, munkanapokon 8–12 óráig.

Az ajánlattétel határideje:
2008. március 12. szerda.

Az elbírálás módja: a szabályszerûen benyújtott pályázatokat a képviselõ-testület által megbízott bírálóbizottság érté-
keli a pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági feltételek és bírálati szempontok alapján, a pályázatot kiíró képvi-
selõ-testület a pályázat nyertesének az összességében legelõnyösebb ajánlatot tevõ pályázót hirdeti ki.

Az elbírálás szempontjai:
– a jelenleg érvényes menetrendhez viszonyított járatgyakoriság növelése a lakosság utazási igényeinek megfelelõen,

figyelemmel a lakosság életviteléhez tartozó intézményrendszer elérhetõségére,
– a szolgáltatások minõségével szemben támasztott elvárások (pl. eljutási sebesség, gyakoriság, pontosság, megbíz-

hatóság, zsúfoltság, utasbiztonság, tisztaság),
– mozgásukban korlátozott személyek utazási lehetõségeinek biztosítása,
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– a szolgáltatások közötti összhang és a szolgáltatók közötti együttmûködés a menetrend, az átszállási lehetõségek és
az utastájékoztatás tekintetében,

– a jármûvek és a szolgáltatási infrastruktúra színvonala, az üzemeltetés környezeti hatásai,
– a személyzettel szembeni elvárások, foglalkoztatási feltételek,
– az önkormányzati támogatás mértéke és menetjegy-, bérletárak.

Az eredményhirdetés legkésõbbi idõpontja: 2008. április 4.

A szerzõdéskötés legkésõbbi idõpontja: 2008. április 14.

A szolgáltatás megkezdésének határnapja: 2008. április 30.

A szerzõdés idõtartama: 8 év.

KINCSTÁRI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉRE KIÍRT PÁLYÁZAT EREDMÉNYE

A Kincstári Vagyoni Igazgatóság megbízásából a Semmelweis Egyetem által a vagyonkezelésében lévõ Budapest
XII., Eötvös u. 10–14. és Budapest XII., Mátyás király út 17. szám alatti ingatlanok értékesítésére 2007. november 22-én
kiírt nyilvános pályázatok érvényesek, de eredménytelenek voltak.

KINCSTÁRI VAGYON HASZNOSÍTÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATOK EREDMÉNYEI

1.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Köz-
pont (1024 Budapest, Lövõház u. 39.) közzéteszi, hogy a „Zalakomári komplex pihenõ üzemanyagtöltõ állomás verse-
nyeztetése” tárgyban kiírt nyílt versenyeztetési eljárás érvényesen és eredményesen zárult.

A pályázat nyertese a MOL Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) az alábbi ajánlattal:

Egyszeri használatbavételi díj Ft/oldal: 282 000 000
Éves földhasználati díj Ft: 6 000 000
Éves bruttó árbevétel: 0,5%

2.

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (1024 Budapest, Lövõház u. 39.) közzéteszi, hogy a „Balatonke-
resztúri komplex pihenõ üzemanyagtöltõ állomás versenyeztetése” tárgyban kiírt nyílt versenyeztetési eljárás érvénye-

sen és eredményesen zárult.

A pályázat nyertese a Shell Hungary Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 48–66.) az alábbi ajánlattal:

Egyszeri használatbavételi díj Ft/oldal: 312 500 000
Éves földhasználati díj Ft: 6 000 000
Éves bruttó árbevétel: 0,5%
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3.

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (1024 Budapest, Lövõház u. 39.) közzéteszi, hogy a „Balatonlellei
komplex pihenõ üzemanyagtöltõ állomás versenyeztetése” tárgyban kiírt nyílt versenyeztetési eljárás érvényesen és

eredményesen zárult.

A pályázat nyertese a MOL Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) az alábbi ajánlattal:

Egyszeri használatbavételi díj Ft/oldal: 383 000 000
Éves földhasználati díj Ft: 10 200 000
Éves bruttó árbevétel: 0,5%

4.

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (1024 Budapest, Lövõház u. 39.) közzéteszi, hogy az „Alacskai pi-
henõ hasznosításának versenyeztetése” tárgyban kiírt nyílt versenyeztetési eljárás érvényesen és eredményesen zárult.

A pályázat nyertese a MOL Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) az alábbi ajánlattal:

Bal oldal:
Egyszeri használatbavételi díj Ft/oldal: 304 000 000
Éves földhasználati díj Ft: 7 000 000
Éves bruttó árbevétel: 0,5%

Jobb oldal:
Egyszeri használatbavételi díj Ft/oldal: 309 000 000
Éves földhasználati díj Ft: 7 000 000
Éves bruttó árbevétel: 0,5%

5.

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (1024 Budapest, Lövõház u. 39.) közzéteszi, hogy a „Kálmánházai
komplex pihenõ üzemanyagtöltõ állomás versenyeztetése” tárgyban kiírt nyílt versenyeztetési eljárás érvényesen és

eredményesen zárult.

A pályázat nyertese a Shell Hungary Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 48–66.) az alábbi ajánlattal:

Egyszeri használatbavételi díj Ft/oldal: 225 000 000
Éves földhasználati díj Ft: 6 000 000
Éves bruttó árbevétel: 0,5%
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AZ ÁLLAM SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATAI

Összefoglaló
Budapest XVIII. Kerület Pestszentlõrinc-Pestszentimre Önkormányzata gazdálkodási rendszerének

2007. évi átfogó ellenõrzésérõl (0746)

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
belsõ ellenõrzés. Utóellenõrzés alapján értékeltük, hogy az önkormányzatnál megfelelõen hasznosították-e az elmúlt
négy évben végzett számvevõszéki ellenõrzések megállapításait, szabályszerûségi és célszerûségi javaslatait.

Az önkormányzatnál a tervezett költségvetési bevételek és kiadások egyensúlya 2004–2005. évek között nem, a
2006. évben azonban biztosított volt. A költségvetés végrehajtása során csak a 2004. évben nyújtottak a teljesített költ-
ségvetési bevételek fedezetet a költségvetési kiadásokra. A pénzügyi egyensúlyi helyzet biztosításához felvett hitelek
miatt az adósságállomány 2004–2006 között hatszorosára emelkedett. A 2006. évben felhalmozási célú költségvetési
bevételeket is fordítottak mûködési célú költségvetési kiadásokra. Az európai uniós forrással támogatott fejlesztési fel-
adatokból származó bevételek további forrást jelentettek. Az önkormányzatnál a tervezett bevételi eredeti elõirányzato-
kat a 2004–2005. években alulteljesítették. A 2006. évben a bevételi túlteljesítést a helyi adók – a forrásmegosztásban
tervezettnél magasabb, és a megszüntetett kommunális adó eredményes behajtásából adódó – többlet bevétele okozta.
Az önkormányzatnál a kiadási elõirányzatokat mindhárom évben alulteljesítették, ami a felhalmozási kiadások túlterve-
zésébõl fakadt.

Az önkormányzat az európai uniós források igénybevételére és felhasználására nem készült fel eredményesen a belsõ
szabályozottság és szervezettség terén. A gazdasági programban, szakmai fejlesztési tervekben foglalt fejlesztési célki-
tûzésekhez kapcsolódtak az európai uniós támogatások, amelyekre vonatkozóan azonban az önkormányzat szabályozá-
sa nem tartalmazta az európai uniós forrásokkal összefüggésben a pályázatkészítés, valamint a fejlesztési feladatok lebo-
nyolításának rendjét. A polgármesteri hivatalon belül gondoskodtak a pályázatfigyelési feladatok ellátásáról köztisztvi-
selõ, illetve külsõ szervezet munkájának igénybevételével, valamint a pályázatkészítési feladat ellátásáról külsõ szerve-
zet megbízásával. Az önkormányzat gondoskodott az európai uniós forrással támogatott fejlesztési feladatok lebonyolí-
tásáról, mivel azt köztisztviselõk, közalkalmazottak és külsõ munkatársak megbízásával szervezte meg. Az európai
uniós forrásokkal támogatott fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó támogatások kifizetésének igénylését hátráltatta a köz-
remûködõ szervezet ellenõrzésének elhúzódása. Az e-közigazgatási feladatokat ellátó informatikai rendszert kialakítot-
ták és mûködtették, a gazdálkodási adatokra vonatkozó közzétételi kötelezettségének az önkormányzat nem a jogszabá-
lyi elõírásoknak megfelelõen tett eleget.

A polgármesteri hivatalban a költségvetés-tervezési és a zárszámadás-készítési folyamatok és azok ellenõrzésének
szabályozottságánál meglévõ hiányosságok magas kockázatot, a gazdálkodási, a pénzügyi-számviteli folyamatok és
azok ellenõrzési feladatainak szabályozottságánál meglévõ hiányosságok közepes kockázatot jelentettek a feladatok
megfelelõ és szabályszerû végrehajtásában. Ezek mûködésének megbízhatósága összességében kiváló, illetve gyenge
volt. A polgármesteri hivatalban a gazdálkodási, a pénzügyi-számviteli és azok ellenõrzési feladatainál a belsõ kontrol-
lok nem mûködtek megbízhatóan, mivel a szakmai teljesítésigazolás és az utalvány-ellenjegyzés nem adott megfelelõ
biztosítékot a gazdálkodási feladatok megfelelõ, szabályszerû ellátására. A polgármesteri hivatalban az informatikai
rendszer szabályozottságának hiányosságai közepes mértékû kockázatot jelentettek az informatikai feladatok biztonsá-
gos végrehajtásában a kialakított kontrollok mûködésének megbízhatósága kiváló volt.

A belsõ ellenõrzés szervezeti kereteinek kialakítása és szabályozása a belsõ ellenõrzés végrehajtásában közepes koc-
kázatot jelentett, a belsõ ellenõrzés mûködésének megbízhatósága összességében jó volt. Az ÁSZ a 2005. évben az
önkormányzat gazdálkodását átfogó jelleggel, valamint a zárszámadáshoz kapcsolódóan a helyi önkormányzatok beru-
házásaihoz és rekonstrukcióihoz nyújtott 2004. évi felhalmozási célú támogatások felhasználását és elszámolását ellen-
õrizte. A javaslatok hasznosítására mindkét vizsgálathoz kapcsolódóan intézkedési terv készült, a javaslatok háromne-
gyede összességében hasznosult, azonban a szabályszerûségi javaslatok közel egyharmada nem, vagy csak részben tel-
jesült.
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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 helyszíni vizsgá-
lat ideje alatt tett intézkedésekkel a javaslatok egy részét megvalósították. Javasoltuk, hogy a polgármester tájékoztassa a
képviselõ-testületet az ellenõrzés megállapításairól, segítse elõ a javaslatok megvalósítását, készíttessen intézkedési ter-
vet azok végrehajtása érdekében.

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

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közleményei

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
100/2007. (XII. 19.) MVH

közleménye
minõségcsökkent gabona belsõ piacon történõ értékesítésére vonatkozó folyamatos pályázati felhívás

megnyitásáról szóló ajánlattételi felhívásról

I. Minõségcsökkent készletek értékesítése

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (illetékes intervenciós hivatal, a továbbiakban: MVH) számára a rom-
lott minõségû gabona értékesítésére lehetõséget biztosít az 1290/2005/EK rendelet részletes alkalmazási szabályainak,

a közraktározás formájában megvalósuló intervenciós intézkedések Európai Mezõgazdasági Garanciaalap (EMGA) ál-

tali finanszírozása és a tagállamok kifizetõ ügynökségei által végrehajtott közraktározási mûveletek könyvelése tekinte-

tében történõ megállapításáról szóló 884/2006/EK rendelet 6. cikk (2) bekezdés d) pontja. Az MVH a birtokában lévõ, a

gabonafélék intervenciós hivatalok által történõ átvételére vonatkozó eljárások létrehozásáról, valamint a gabona mi-

nõségének meghatározására szolgáló elemzési módszerek megállapításáról szóló 824/2000/EK rendelet I. számú mel-
lékletében meghatározott intervenciós minimumkövetelményeknek meg nem felelõ, minõségcsökkent gabonakészlet-
bõl az 1. és 2. számú mellékletben meghatározott mennyiséget belsõ piacon történõ értékesítésre kínálja fel és az MVH
internetes honlapján, valamint kifüggesztéssel központi hivatalában és megyei kirendeltségein és az FV Értesítõben tör-
ténõ közzététellel valamennyi érdekelt fél tudomására hozza.

Az MVH a jelen ajánlattételi felhívásra ajánlatot benyújtó piaci szereplõk közül az egyenlõ elbánás biztosítása mellett
választja ki azt, aki a szóban forgó tételekre vonatkozóan összességében a legkedvezõbb ajánlatot teszi.

II. Az értékesítés tárgya

Az értékesítésre meghirdetett kukorica jelen ajánlattételi felhívás 1. sz., az étkezési búza jelen ajánlattételi felhívás
2. sz. mellékletében szereplõ tétel(ek) mennyisége. Az értékesítésre kijelölt, ömlesztve tárolt tétel(ek) raktározási helyét,
mennyiségét, és fõbb fizikai minõségi paramétereit szintén az 1., illetve a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A mellékletek módosításának jogát a pályázati felhívás folyamatosságára tekintettel (az áttárolásból, illetve egyéb
elõre nem látható okokból, így pl. az értékesítések miatti mennyiségi változások okán) az MVH folyamatosan fenntartja.
Az 1. és a 2. sz. melléklet mindenkori aktuális változata az MVH honlapján található.

III. Az ajánlat benyújtásának feltételei

1. Ajánlatot nyújthat be az Európai Közösségek tagállamaiban székhellyel, vagy telephellyel rendelkezõ bármely ter-
mészetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amely a mezõgazdasági, agrár-, vidék-
fejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló
2007. évi XVII. tv. (a továbbiakban: MVH tv.) 28. §-a szerint regisztrált ügyfele az MVH-nak, vagy legkésõbb az ajánla-
ta benyújtásáig regisztráltatja magát. A regisztrációs kérelem „G001” számú formanyomtatványa, valamint annak
kitöltési útmutatója letölthetõ a www.mvh.gov.hu internetes oldal „Letölthetõ dokumentumok” menüpontjából.

2. Az ajánlatot írásban, személyesen, vagy telefaxon, jelen ajánlattételi felhívás 3. számú melléklete szerinti forma-
nyomtatványon kell benyújtani az MVH Központi Hivatalához. Az ajánlatok benyújtásának elsõ határideje 2007. de-
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cember 21. (péntek), a továbbiakban az ezt követõ minden naptári héten csütörtöki napokon – kivéve 2007. decem-
ber 27-ét, 2008. január 3-át, 2008. március 20-át, mivel ezeken a heteken nem kerül sor pályázati felhívásra.

Az utolsó benyújtási nap:
2008. június 26. (csütörtök).

Az ajánlatoknak a benyújtási napokon legkésõbb délután 13 óráig kell az MVH-hoz megérkezniük. Az ajánlat ér-
vénytelen, ha azt az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidõ lejárta után nyújtották be.

3. A személyesen benyújtott ajánlatokat az MVH Intervenciós Intézkedések Igazgatósága Értékesítési osztályára
(H–1095 Budapest, Soroksári út 22–24. VI. emelet 609. szoba) kell eljuttatni zárt borítékban, feltüntetve rajta a követ-
kezõ szöveget:

100/2007. (XII. 19.) számú Ajánlattételi felhívás
MINÕSÉGCSÖKKENT GABONATÉTEL belsõ piacon történõ értékesítésére vonatkozó VÉTELI AJÁNLAT

Az ajánlatok telefax útján történõ továbbítása a következõ számokra történhet:

+36/1-219-8905
vagy

+36/1-577-1317

A telefax útján tett ajánlatokon a teljes cégnévnek és az ajánlattevõ címének szerepelnie kell.

4. Az ajánlatot kizárólag az egyes meghirdetett gabonatételek teljes mennyiségére lehet benyújtani.
Csak olyan ajánlat fogadható el, amelyet a 3. számú melléklet szerinti formanyomtatványon, hiánytalanul, az abban

meghatározott mellékletekkel együtt nyújtottak be. Az ajánlati formanyomtatvány ajánlati ár rovatának kitöltése nélkül a
benyújtott ajánlat érvénytelen. Az ajánlati formanyomtatványon az ajánlattevõ faxszámának szerepelnie kell. Az eltérõ
módon vagy formában elkészített, illetve hiányosan vagy nem megfelelõen benyújtott ajánlatokat az MVH elutasítja. Az
ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nyilatkozatát a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására. Az aján-
lat benyújtásától az ajánlattevõ az ajánlatához az ajánlati kötöttség ideje alatt kötve van, azt nem vonhatja vissza, illetve
nem módosíthatja. Az ajánlati kötöttség minimális idõtartama napokban: 60 (a benyújtási határidõ lejártától számítva).

Minden közösségi adószámmal rendelkezõ nem magyar ajánlattevõ köteles a 4. számú melléklet szerinti nyilatkozatot
hiánytalanul kitöltve, az ajánlat benyújtásával egy idõben, ahhoz mellékelten az Intervenciós Értékesítési osztály részére
eljuttatni. Ellenkezõ esetben az esetlegesen elnyert tételek vonatkozásában az MVH-nak nem áll módjában áfamentes
számlát kiállítani.

5. Az ajánlati árat az ömlesztett gabonatételekre euró/tonnában kell megadni, két tizedes pontossággal, általá-
nos forgalmi adó nélkül. Az ár a szállítóeszközre rakodás költségét nem tartalmazza!

6. Az ajánlatokat meghatalmazott útján is be lehet nyújtani. A meghatalmazott által benyújtott ajánlatok csak akkor ér-
vényesek, ha az ajánlattal egyidejûleg, de legkésõbb a benyújtási határidõ végéig az ajánlattevõ által kiállított közokirat-
ba, vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt, az ajánlattevõ meghatalmazottja képviseleti jogosultságát, illetve
annak mértékét tartalmazó írásbeli meghatalmazás az MVH-hoz megérkezik.

7. Érvénytelenek azok az ajánlatok, amelyek ezen ajánlattételi felhívásban szereplõ feltételekhez képest fenntartáso-
kat, korlátozásokat, illetve egyéb változtatásokat tartalmaznak.

8. Az ajánlatok további érvényességi feltétele, hogy az ajánlattevõ a 10 euró/tonnának megfelelõ forintellenértékben
belsõ piaci értékesítéskötelezettségre pályázati biztosítékot nyújtson az alábbiak szerint részletezett módon.

A pályázatok benyújtásával kapcsolatos biztosítékok esetében az árfolyam meghatározó irányadó eseménye a pályá-
zat benyújtásának napja. A közösségi jogi szabályozás értelmében az irányadó események megállapítása során az alkal-
mazandó árfolyam az Európai Központi Bank (EKB) által legutoljára rögzített árfolyam azon hónap elsõ napját megelõ-
zõen, amelyben az irányadó esemény bekövetkezik.

A pályázati biztosíték átváltási árfolyama tehát a pályázat benyújtása hónapjának elsõ napját megelõzõen leg-
utoljára közzétett, az EKB által jegyzett hivatalos árfolyam.

A biztosíték kizárólag a mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól
szóló módosított 17/2004. (II. 13.) kormányrendeletben, valamint az MVH 9/2004. (IV. 28.) számú közleményében
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meghatározottak szerint készpénzletét, bankgarancia vagy pénzügyi intézmény, biztosító által vállalt készfizetõ kezes-
ség formájában nyújtható.

A készpénzbiztosíték letétele magyar pályázó esetében az MVH 10032000-00287560-00000024 számú Magyar Ál-
lamkincstárnál vezetett biztosíték számlájára történõ átutalással, egyéb tagállami ajánlattevõ esetében szintén a fenti
számlára történõ átutalással, az IBAN: HU39 1003 2000 0028 7560 0000 0024 nemzetközi számlakód feltüntetése mel-
lett történik. A befizetõnek az átutalási megbízáson a bank által elõírt adatokon kívül a „Közlemény” rovatban fel kell
tüntetnie a befizetõ cég nevét, ügyfél-regisztrációs számát, illetve a biztosítékfizetési kötelezettség ügylettípusát: „minõ-
ségcsökkent intervenciós belpiaci értékesítés”.

Amennyiben az ajánlattevõ bankgaranciát kíván igénybe venni, abban az esetben a bankgarancia tervezetét az MVH
Pénzügyi Igazgatósága Biztosíték- és Követeléskezelési osztályának faxszámára (+36-1/577-1314) elõzetes egyeztetés,
illetõleg ellenõrzés céljából küldheti meg. A tervezeten fel kell tüntetni az ajánlattevõ elérhetõségét.

Az ajánlat csak akkor érvényes, ha az ajánlattevõ igazolja, hogy a kiírásban megjelölt összegû biztosítékot az abban
meghatározott formában és módon rendelkezésre bocsátotta.

9. Amennyiben az ajánlattevõ az Európai Unió területén mûködõ, Magyarországtól eltérõ tagállamban nyilvántartás-
ba vett adóalany gazdálkodó szervezet és ennek folytán rendelkezik érvényes közösségi adószámmal, azt a 3. számú mel-

lékletben található formadokumentumon fel kell tüntetnie. A feltüntetett közösségi adószámot az MVH ellenõrzi.

10. Az MVH fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyertes ajánlattevõ esetleges visszalépése, a vételár határidõre
meg nem fizetése esetén a pályázat soron következõ helyezettje lépjen az eredetileg nyertes pályázó helyébe.

11. Az MVH fenntartja magának a jogot, hogy az adott pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, ha:
– nem nyújtottak be ajánlatot,
– nem érkezett érvényes pályázati ajánlat,
– a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek,
– egyik ajánlattevõ sem, vagy az összességében legkedvezõbb ajánlatot tevõ sem tett – az ajánlatkérõ által az értéke-

sítendõ gabonára vonatkozóan független szakértõvel elvégeztetett forgalmi értékbecslésben megállapított értékre tekin-
tettel – megfelelõ ajánlatot,

– a legjobb érvényes ajánlat elfogadása jelentõs vagyonvesztéssel járna,
– valamelyik ajánlattevõnek az eljárás tisztaságát, vagy a többi ajánlattevõ érdekeit súlyosan sértõ cselekménye miatt

az MVH a pályázati eljárás érvénytelenítésérõl döntött.

IV. Ajánlattétel elõtti mintavétel

Ajánlattétel elõtti mintavételezésre a gabonatételt tároló raktár helye szerint területileg illetékes MVH Megyei Kiren-
deltséghez (az ügyfélszolgálati elérhetõségi lista a 6. számú mellékletben található) benyújtott kérelemre kiállított „Aján-
lattétel elõtti mintavételezési engedély” raktározónak történõ bemutatása ellenében kerülhet sor. A mintavételezés
mindennemû költségét a minta vételezõje köteles vállalni.

Ajánlattétel elõtti mintavételezési engedélyt az MVH kizárólag az ajánlattételi felhívás 1., illetve 2. sz. mellékletében

feltüntetett gabonatételek vonatkozásában ad ki.
Mintavételezési, illetve árumegtekintési engedélyt az MVH csak a jelen ajánlattételi felhívás III. „Az ajánlat benyúj-

tásának feltételei” pont 1. alpontjában meghatározott regisztrációs számmal rendelkezõ természetes vagy jogi személy,
illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság részére ad ki.

V. A pályázati biztosíték felszabadítása

A befizetett biztosíték felszabadítására kerül sor, ha:
– az MVH a pályázati eljárás eredménytelenségét állapította meg, továbbá
– az ajánlatok elbírálását követõen – az ajánlattevõ a pályázott mennyiségre nem tett nyertes ajánlatot, akkor a pályá-

zat eredménye tárgyában hozott döntéstõl számított legkésõbb három munkanapon belül.
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A határidõt az eredmény vagy eredménytelenség kihirdetésének napjától kell számítani.
A megvásárolt áru kitárolásának végsõ befejezését, azaz az ezen tényt rögzítõ helyszíni ellenõrzési jegyzõkönyv lezá-

rását követõ három munkanapon belül, feltéve, hogy a nyertes pályázó (vevõ) a vételárat a megszabott határidõn belül
megfizette.

A benyújtott biztosíték visszafizetése, a bankgarancia megszüntetése és visszaszolgáltatása a Mezõgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Hivatalhoz eljuttatott írásos kérelemre történik (1385 Budapest 62., Pf. 867, fax: +36/1-577-1314).

Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha a pályázó ajánlatát az ajánlati kötöttség idõtartama alatt visszavonta, továbbá
amennyiben a nyertes pályázó a részére odaítélt teljes árumennyiség ellenértékét nem utalja át a fizetésre meghatározott
idõpontig, a ki nem fizetett árumennyiség vonatkozásában elveszíti az ajánlat benyújtásakor letétbe helyezett összegû
biztosítékot.

Kérelem hiányában a szabad biztosíték az eredetileg megjelölt biztosítékfizetési kötelezettségtípusra továbbra is fel-
használható.

VI. Döntés a pályázat eredményérõl

A jelen ajánlattételi felhívásban szereplõ gabonatételek az összességében (a legkedvezõbb vételár, az áru elszállításá-
nak mielõbbi megtörténtével kapcsolatos kötelezettségvállalások, illetõleg az ajánlati felhívásban foglalt feltételek ma-
radéktalan teljesítése vonatkozásában) a legkedvezõbb ajánlatot tevõk részére kerülnek értékesítésre. Az ajánlatok el-
fogadásáról – 3 tagú bírálóbizottság javaslata alapján – az MVH Intervenciós Intézkedések Igazgatóságának vezetõje
dönt.

Az MVH valamennyi ajánlattevõt értesíti a döntésérõl, az értesítést követõen pedig határozatot küld részükre. Az
ajánlattevõket az MVH a benyújtási napoktól számított három munkanapon belül elsõsorban faxon értesíti. Amennyiben
a faxon történõ értesítésre nincs mód, úgy az MVH az ajánlattevõket tértivevényes ajánlott levélben értesíti.

VII. Értékesítési ár és fizetési feltételek

Az MVH a döntésérõl a nyertes pályázó (a továbbiakban vevõ) részére határozatot küld, amely – a jogszabályban
meghatározott tartalmi elemeken kívül – tartalmazza a vevõ részére odaítélt tétel számát, mennyiségét, eladási árát és a
fizetési határidõt.

A határozattal egy idõben a vevõ részére az elnyert tételrõl számla kerül kiállításra és kiküldésre. A számlák forintban
kerülnek kiállításra.

Az értékesítési ár esetén alkalmazandó árfolyam meghatározó irányadó eseménye az érvényes ajánlat kézhezvételé-
nek idõpontja. A közösségi jogi szabályozás szerint meghatározott irányadó események megállapítása során az alkalma-
zandó árfolyam az Európai Központi Bank (EKB) által legutoljára rögzített árfolyam azon hónap elsõ napját
megelõzõen, amelyben az irányadó esemény bekövetkezik.

Az értékesítési ár átváltási árfolyama tehát a pályázat benyújtása hónapjának elsõ napját megelõzõen legutoljára köz-
zétett, az EKB által jegyzett hivatalos árfolyam.

A határozatokhoz kapcsolódó számlákon közölt összeg fizetési határideje a határozat közlésétõl számított 1 hónap
azzal, hogy a határidõ azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdõnapnak (a határozat közlése napjának) megfelel,
ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján.

A vevõ akkor tesz eleget fizetési kötelezettségének, ha a részére odaítélt árumennyiség ellenértéke az MVH Magyar
Államkincstárnál vezetett és az alábbiakban megnevezett számlájára legkésõbb a megadott fizetési határidõ utolsó nap-
jáig megérkezik.

A vevõ a részére eladásra kerülõ árumennyiség ellenértékét minden esetben az áru elszállítása elõtt köteles átutalni az
MVH következõ számlájára:

Számla neve: Intervenciós lebonyolítási számla
Számlaszám: 10032000-00287560-00000055
IBAN: HU75 1003 2000 0028 7560 0000 0055
A vételár kiegyenlítése a következõ szabályok szerint történhet:
A vételárat egy összegben kell kifizetni. Amennyiben a vevõ a részére odaítélt teljes árumennyiség ellenértékét nem

utalja át az elõbbiekben megjelölt idõpontig, a ki nem fizetett árumennyiség vonatkozásában elveszíti az ajánlat benyúj-
tásakor letétbe helyezett összegû biztosítékot, illetve a ki nem fizetett gabonára nem tarthat igényt.

A vételár elszámolása az áru ténylegesen átadott mennyisége alapján történik, az általános forgalmi adóról
szóló 1992. évi LXXIV. törvény vonatkozó rendelkezései szerint.
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VIII. Az áru átvétele és elszállítása

Az áru átadására és elszállítására az áruellenérték MVH által kibocsátott számlán megadott, jelen ajánlattételi felhívás
VII. „Értékesítési ár és fizetési feltételek” pontja szerinti számlájára történõ beérkezését követõen kerülhet sor. Az
áruellenérték MVH számlájára történt megérkezése után az MVH a vevõ részére kitárolási engedélyt állít ki. (5. sz.
melléklet)

Kitárolás kizárólag kitárolási engedély birtokában és MVH helyszíni ellenõr jelenlétében kezdõdhet el!
Az átvétel idõpontjának egyeztetése céljából a vevõnek kapcsolatba kell lépnie a gabona tárolását ellátó személlyel.

Az egyes raktárak kitárolási kapacitását az 1., illetve a 2. sz. melléklet tartalmazza. A sikeres ajánlattevõnek írásban, a ki-
tárolás tervezett megkezdése elõtt legalább három nappal szállítási ütemtervet kell az MVH raktárhelye szerint területi-
leg illetékes megyei kirendeltségéhez eljuttatnia, mely tartalmazza a tervezett kitárolási idõpontokat és a tervezett napi
kitárolási mennyiségeket.

A szállítással és árubiztosítással kapcsolatos teendõket a sikeres ajánlattevõ saját költségén tartozik rendezni. Az aján-
lattevõnek az ajánlat benyújtása elõtt minden esetben meg kell gyõzõdnie arról, hogy a megpályázott gabonatétel(eke)t
tároló raktár minden tekintetben megfelel az általa választott kitárolási módhoz szükséges követelményeknek.

A kitárolási körülmények nem megfelelõ voltából eredõ kifogásokat az MVH-nak nem áll módjában elfogadnia.
A rakodóeszközök, szállítóeszközök (tehergépkocsi, vagon, uszály) megrendelése/rendelkezésre bocsátása és errõl a

gabona tárolását ellátó személy értesítése, ezek megszervezése a sikeres ajánlattevõ feladata.
Az MVH jogosult arra, hogy a határozatban szereplõ árumennyiségnél 5%-kal kevesebb súlyú árut adjon át.
A súly megállapítását a gabona tárolását ellátó személy végzi a kitárolás alkalmával. A mérlegelés eredménye képezi

az MVH-val történõ súlyelszámolás alapját.
Vevõ vagy annak képviselõje jogosult a súly megállapításánál jelen lenni.
A kitárolásról az MVH helyszíni ellenõrzési jegyzõkönyvet készít.
Amennyiben a sikeres ajánlattevõ által már kifizetett áru elszállítására a pályázat elnyerésérõl szóló határozat közlésé-

nek idõpontját követõ 1 hónapon belül nem kerül sor – azzal, hogy a határidõ azon a napon jár le, amely számánál fogva a
kezdõnapnak (a határozat közlése napjának) megfelel, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó
napján – úgy a határidõ leteltét követõen az áru minden szempontból elszállítottnak, azaz a sikeres pályázó tulaj-
donában levõnek tekintendõ, és az áru tárolásával, esetleges minõségromlásával stb. kapcsolatos költséget és koc-
kázatot a nyertes pályázó viseli.

IX. Jogviták rendezése

Az MVH a pályázattal kapcsolatos jogviták rendezésére a Fõvárosi Bíróság kizárólagos illetékességét köti ki.

X. Kapcsolódó jogszabályok

– a Tanács 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK sz. rendelete a gabonafélék piacának közös szervezésérõl;
– a Bizottság 2006. december 20-i, 1913/2006/EK rendelete az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a me-

zõgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és egyes rendeletek módosításáról;
– a Bizottság 1985. július 22-i 2220/85/EGK rendelete a mezõgazdasági termékeket érintõ biztosítéki rendszer alkal-

mazására vonatkozó közös részletes szabályok megállapításáról;
– a Bizottság 2000. április 19-i 824/2000/EK rendelete a gabonafélék intervenciós hivatalok által történõ átvételére

vonatkozó eljárások létrehozásáról, valamint a gabona minõségének meghatározására szolgáló elemzési módszerek
megállapításáról;

– az 1290/2005/EK rendelet részletes alkalmazási szabályainak a közraktározás formájában megvalósuló interven-
ciós intézkedések Európai Mezõgazdasági Garanciaalap (EMGA) általi finanszírozása és a tagállamok kifizetõ ügynök-
ségei által végrehajtott közraktározási mûveletek könyvelése tekintetében történõ megállapításáról szóló 884/2006/EK
rendelet,

– az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény;
– a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény;
– a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) kormányrendelet;
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– a mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló 17/2004.
(II. 13.) kormányrendelet;

– a mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékek intervenciójáról szóló 102/2004. (IV. 27.) kormányrendelet;
– a gabona intervenciójáról szóló 101/2005. (X. 28.) FVM rendelet.

A fentiekben felsorolt jogszabályok a mindenkori hatályos módosításokkal együtt értelmezendõk.

XI. További információk

A felhívás és mellékletei a www.mvh.gov.hu honlap „Közlemények” menüpontja alól tölthetõk le.

Az ajánlattételi felhíváshoz kapcsolódó mellékletek:
1. számú melléklet: Értékesítendõ kukoricatételek
2. számú melléklet: Értékesítendõ búzatételek
3. számú melléklet: Ajánlattételi formanyomtatvány
4. számú melléklet: Nyilatkozat áfamentes számla kiállításához
5. számú melléklet: Kitárolási engedélykérelem formanyomtatvány
6. számú melléklet: Ügyfélszolgálati elérhetõségek

A kapcsolódó jogszabályok megtalálhatók a www.mvh.gov.hu és a www.fvm.hu honlapokon, illetve az Európai Unió
hivatalos honlapján, a http://europa.eu.int/eur-lex/hu/search/search_lif.html címen.

További információ az ertekesites@mvh.gov.hu e-mail címen kérhetõ.

XII. A felhívás hatálya

Ez a felhívás az MVH honlapján történõ megjelenés (kihirdetés) idõpontjában lép hatályba.

Budapest, 2007. december 19.

Margittai Miklós s. k.,
elnök
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1. számú melléklet

Pályázható kukoricatételek listája

Állapot Tételszám
Tétel-

azonosító
Mennyiség

Üzemeltetõ
neve

Raktár
címe

Raktár
kapcsolat-

tartó
neve

Raktár
kapcsolat-

tartó
elérhetõsége

Megye
Betakarítás

éve

Kitárolási
kapacitás

közút
(tonna/óra)

Nedvesség-
tartalom %
(kukorica)

Tört szemek
aránya %
(kukorica)

Szem-
szennyezett-

ség %
(kukorica)

Csírázott
szemek %
(kukorica)

Idegen
anyag %

(kukorica)

Károsodott
szemek (%)

(Idegen
magvak)

(kukorica)

Kifogástalan
minõségû,
alapvetõ
gabonán

kívüli
anyagok

maximális
százaléka

(%)
(kukorica)

Szárítás
során

túlhevült
szemek (%)
(Szemszeny-

nyezõdés)
(kukorica)

Pályázható RK1 5039805 1141,9
Tiszaközi
Vízépítõ Kft.

4641 Mezõ-
ladány,
Jókai út 30.

Kuklis Tibor
Zsolt

305565306
Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2004 50 13,73 2,07 1,32 0,26 15,09 14,55 18,72 0

Mindösszesen: 1141,9

2. számú melléklet

Pályázható búzatételek listája

Állapot Tételszám
Tétel-

azonosító
Mennyiség

Üzemeltetõ
neve

Raktár
címe

Raktár
kapcsolat-

tartó
neve

Raktár
kapcsolat-

tartó
elérhetõsége

Megye
Betakarítás

éve

Kitárolási
kapacitás

közút
(tonna/óra)

Nedvesség-
tartalom %
(kukorica)

Tört szemek
aránya %
(kukorica)

Szemszeny-
nyezettség %

(kukorica)

Csírázott
szemek %
(kukorica)

Idegen
anyag %

(kukorica)

Károsodott
szemek (%)

(Idegen
magvak)

(kukorica)

Kifogástalan
minõségû,
alapvetõ
gabonán

kívüli
anyagok

maximális
százaléka

(%)
(kukorica)

Szárítás
során

túlhevült
szemek (%)
(Szemszeny-

nyezõdés)
(kukorica)

Pályázható RB1

Mindösszesen:
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3. számú melléklet

AJÁNLAT
a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 100/2007. (XII. 19.) számú ajánlattételi felhívása értékesítésre

meghirdetett minõségcsökkent gabona megvásárlására

1. Az ajánlattevõ azonosító adatai:

NÉV:

Regisztrációs szám:

Kapcsolattartó személy:

Kapcsolattartó elérhetõsége:
(telefon- és faxszám)

Közösségi adószám:

2. A megpályázott gabona adatai:

Gabonafajta: � (Kukorica: 1; Búza: 2 – A megfelelõ gabonafajta kódja kiválasztandó.)

Tétel száma Mennyiség (tonna) Ajánlati ár (EUR/tonna)

Mennyiség összesen:

Több ajánlat esetén megegyezõ formátumú táblázat kitöltése szükséges.

Az ajánlat a …………(év)………..(hónap)…………(nap) dátumú ajánlattételi napra vonatkozik.
A benyújtott ajánlat a fent megjelölt ajánlattételi naptól számított …………………… (az ajánlati kötöttség minimális

idõtartama legalább hatvan nap) napig érvényes.

3. Nyilatkozatok

Kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban foglalt feltételeket megismertem és azokat elfogadom.

Kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívás III/8. pontja szerinti biztosítékfizetési kötelezettségemnek eleget tettem és
az ajánlathoz csatoltam a ……………...… Ft/tonna biztosíték letételérõl szóló bizonylatot.

Meghatalmazás: � nincs � mellékelve

Dátum:

Bélyegzõlenyomat és cégszerû aláírás: ………………………………………………

Táviratilag vagy telefax útján tett ajánlatoknál az ajánlattevõ teljes címét fel kell tüntetni.
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4. számú melléklet

NYILATKOZAT
(áfamentes számla kiállításához)

a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 100/2007. (XII. 19.) számú ajánlattételi felhívása
a belpiacon történõ értékesítésre meghirdetett minõségcsökkent gabona megvásárlására

NÉV:

Székhely:

Regisztrációs szám:

Annak a tagállamnak a megnevezése, amelynek
áfaalanyaként a készletet felhasználja, hasznosítja:

E tagállam adóhatósága által kiadott közösségi
adószám:

IBAN kód:

SWIFT kód:

Bank neve:

Bank címe:

Alulírott Magyarországtól eltérõ, az Európai Unió – fejrovatban megjelölt – tagállamában nyilvántartásba vett
………………….… (szervezeti forma megjelölése) képviselõje kijelentem, hogy a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatalnál megpályázott, az alábbi táblázatban felsorolt gabonatételeket azok elnyerése esetén változatlan formában,
Magyarország területén történõ értékesítése nélkül, Magyarország területérõl a táblázatban megjelölt célország területé-
re elfuvarozom, illetve eljuttatom.

Tudomásul veszem, hogy nyilatkozatom alapján – az abban foglaltak megvalósulását feltételezve – a Mezõgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal a Magyarországon hatályos általános forgalmi adóról szóló törvény alapján áfamentes szám-
lát bocsát ki.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt haladéktalanul tájékoztatom az
alábbi eseményekrõl, valamint az azzal kapcsolatos okmányokat, dokumentumokat is azok kézhezvételét követõen hala-
déktalanul benyújtom:

1. a gabonatételek megjelölt célországba történt elfuvarozása, eljuttatása,
2. a gabonatétel teljes vagy részleges értékesítése, ha arra az 1. pontban foglaltak megvalósulása elõtt kerül sor,
3. a gabonatétel teljes vagy részleges feldolgozása Magyarországon, ha arra az 1. pontban foglaltak megvalósulása

elõtt kerül sor,
4. a gabonatételek raktározási helye,
5. minden olyan esemény, amely a nyilatkozatban foglaltaknak nem felel meg.
Tudomásul veszem, ha a nyilatkozatomban foglaltak nem valósulnak meg, akkor a Mezõgazdasági és Vidékfejleszté-

si Hivatal a Magyarországon hatályos áfatörvény alapján az áru ellenértéke után pótlólag 20%-os általános forgalmi adót
számol fel, amelyet a köteles vagyok megfizetni.

Közleményszám Pályázat dátuma Tételszám Mennyiség (tonna) Célország

Ezen nyomtatvány telefax útján történõ továbbítása a következõ számokra történhet: +36/1-219-8905 vagy
+36/1-577-1317

Dátum: ………………………… Aláírás: …..…………………………….
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5. számú melléklet

GABONAÉRTÉKESÍTÉS

KITÁROLÁSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM
a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 100/2007. (XII. 19.) számú ajánlattételi felhívása minõségcsökkent

gabona megvásárlására

1. Az ajánlattevõ azonosító adatai:

NÉV:

Cím:

Regisztrációs szám:

Kapcsolattartó személy:

Kapcsolattartó elérhetõsége(i):

Telefonszám:

Faxszám:

2. Kérelem:

Kérelmezem a kitárolási engedély kiállítását a vételár kiegyenlített részének erejéig a következõ tételszámú
értékesítési tételek vonatkozásában:

Gabonafajta: �
(Kukorica: 1; Búza: 2)
A megfelelõ gabonafajta kódja kiválasztandó.

Tételszám:……………………, Mennyiség:……………………, Befizetett összeg:………………………
Tételszám:……………………, Mennyiség:……………………, Befizetett összeg:………………………
Tételszám:……………………, Mennyiség:……………………, Befizetett összeg:………………………
Tételszám:……………………, Mennyiség:……………………, Befizetett összeg:………………………
Tételszám:……………………, Mennyiség:……………………, Befizetett összeg:………………………

Tételszám: a kitárolni kívánt gabonatétel értékesítési tételszáma. Mennyiség: az értékesítési tétel
vételárából befizetett összeghez tartozó, kitárolni kívánt gabona mennyisége. Befizetett összeg: az
értékesítési tétel vételárából befizetett összeg.

Több gabonatétel vételárának egyidejû kiegyenlítése esetén megegyezõ formátumú táblázat kitöltése szükséges.

3. Mellékletek:

A vételár kifizetését igazoló, bank által kiállított és hitelesített „igazolás átutalás teljesítésérõl”.

4. Aláírás:

Dátum

Bélyegzõlenyomat és
cégszerû aláírás

Ezen nyomtatvány telefax útján történõ továbbítása a következõ számokra történhet:
Fax: +36/1-219-8905 vagy +36/1-219-6259 vagy +36/1-577-1317
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6. számú melléklet

Ügyfélszolgálati elérhetõségek

Megye Kirendeltség címe Levelezési cím Telefon Fax E-mail

Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 5. 6001 Kecskemét, Pf. 470 76/814-520
76/814-540 76/814-521 kecskemet@mvh.gov.hu

Baranya 7621 Pécs, Rákóczi út 17. 7602 Pécs, Pf. 365 72/814-520 72/814-521 pecs@mvh.gov.hu

Békés 5600 Békéscsaba, Temetõ sor 8. 5620 Békéscsaba, Pf. 45 66/814-520 66/814-521 bekescsaba@mvh.gov.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén 3500 Miskolc, Mindszent tér 1. 3501 Miskolc, Pf. 646 46/814-900 46/814-901 miskolc@mvh.gov.hu

Csongrád 6721 Szeged, Tisza Lajos krt. 2–4. 6701 Szeged, Pf. 26 és 504 62/814-900 62/814-901 szeged@mvh.gov.hu

Fejér 8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 7–9. 8002 Székesfehérvár, Pf. 297 22/814-520 22/814-521 szekesfehervar@mvh.gov.hu

Gyõr-Moson-Sopron 9021 Gyõr, Munkácsy u. 20. 9021 Gyõr, Munkácsy u. 20. 96/814-542
96/814-543 96/814-521 gyor@mvh.gov.hu

Hajdú-Bihar 4000 Debrecen, Piac u. 49–51. 4001 Debrecen, Pf. 551 52/814-520
52/814-544 52/814-521 debrecen@mvh.gov.hu

Heves 3300 Eger, Maczky Valér út 2. 3301 Eger, Pf. 169 36/814-520 36/814-521 eger@mvh.gov.hu

Jász-Nagykun-Szolnok 5000 Szolnok, József Attila u. 36. 5002 Szolnok, Pf. 111 56/814-523
56/814-525 56/814-521 szolnok@mvh.gov.hu

Komárom-Esztergom 2800 Tatabánya, Vértanúk tere 1. 2801 Tatabánya, Pf. 1394 34/814-520 34/814-521 tatabanya@mvh.gov.hu

Nógrád 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 3101 Salgótarján, Pf. 123 32/814-520 32/814-521 salgotarjan@mvh.gov.hu

Pest 1093 Budapest, Lónyay utca 38. 1391 Budapest, Pf. 248 1/814-8900
1/814-8962 1/814-8901 pest@mvh.gov.hu

Somogy 7400 Kaposvár, Berzsenyi u. 9. 7400 Kaposvár, Berzsenyi u. 9. 82/814-900
82/814-920

82/814-901
82/814-921

kaposvar@mvh.gov.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg 4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 9. 4401 Nyíregyháza, Pf. 422 42/814-900
42/814-906 42/814-901 nyiregyhaza@mvh.gov.hu

Tolna 7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7. 7101 Szekszárd, Pf. 251 74/814-520 74/814-521 szekszard@mvh.gov.hu

Vas 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 1. 9701 Szombathely, Pf. 245 94/814-520 94/814-521 szombathely@mvh.gov.hu

Veszprém 8200 Veszprém, Levendula u. 1. 8202 Veszprém, Pf. 791 88/814-900
88/814-920

88/814-901
88/814-921

veszprem@mvh.gov.hu

Zala 8900 Zalaegerszeg, Kis u. 1. 8901 Zalaegerszeg, Pf. 142 92/814-900 92/814-901 zalaegerszeg@mvh.gov.hu
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A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
103/2007. (XII. 22.) MVH

közleménye
a magyar intervenciós készletbõl származó cukor ipari felhasználás céljával történõ viszonteladására

vonatkozó folyamatos ajánlattételi felhívás megnyitásáról

I. Intervenciós készletértékesítés

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH) a 2004/2005. és 2005/2006. gazdasági évben fel-
vásárolt intervenciós cukorkészletbõl 41.443 tonnát a cukorágazat piacának közös szervezésérõl szóló 318/2006/EK ta-
nácsi rendelet, a cukor belsõ piaca és a kvótarendszer irányítása tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet alkalmazá-
sának részletes szabályairól szóló 952/2006/EK bizottsági rendelet, valamint Belgium, a Cseh Köztársaság, Írország,
Spanyolország, Olaszország, Magyarország, Szlovákia és Svédország intervenciós hivatala birtokában lévõ cukor ipari
felhasználás céljával történõ viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról, valamint az
1059/2007/EK és az 1060/2007/EK rendelet módosításáról szóló 1476/2007/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban:
1476/2007/EK rendelet) alapján folyamatos pályázati felhívás útján belsõ piacon történõ értékesítésre kínál fel.

II. Az értékesítés tárgya

Az értékesítés tárgyát az 1. sz. mellékletben szereplõ tételek mennyisége képezi. Az egyes tételek tömege és minõsége
megegyezõ azzal, amirõl a cukor intervenciós felvásárlása alkalmával a felajánló hivatalos nyilatkozatot tett, illetve amit
az MVH felvásárlásról szóló határozatában megállapított. Az ajánlattevõk – a cukor raktározójával történt egyeztetést
követõen és az MVH engedélyének birtokában – saját költségükre az ajánlat megtétele elõtt megvizsgálhatják a meghir-
detett tételeket.

Amennyiben egy ajánlattételi eljárásban ajánlatok elfogadására kerül sor, az MVH az adott ajánlattételi idõszak (lásd
III/3. pont – „Az ajánlat benyújtásának feltételei” – Ajánlattételi idõszak, beérkezési határidõ) lezárását követõen módo-
sítja az 1. számú mellékletet a pályázható tételekre vonatkozóan.

Az értékesítendõ tételek vonatkozásában a módosítás jogát – tekintettel az esetleges áttárolásokra, illetve egyéb elõre
nem látható okokra – az MVH fenntartja. A melléklet mindenkori hatályos változata az MVH honlapján található.

III. Az ajánlat benyújtásának feltételei

1. Az ajánlattételre jogosultak köre:

Ajánlatot csak a bizottság 2006. június 29-i a kvótán felüli cukortermelésre vonatkozóan a 318/2006/EK tanácsi ren-
delet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló 967/2006/EK rendeletének 2. cikkének d) pontja szerint
meghatározott, elismert feldolgozó nyújthat be. Az elismert feldolgozónak a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,
valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi
XVII. tv. (a továbbiakban: MVH tv.) 28. §-a szerint az MVH regisztrált ügyfelének kell lennie, vagy legkésõbb az ajánla-
ta benyújtásáig regisztrációs kérelmet kell benyújtania. (A regisztrációs kérelem „G001” számú formanyomtatványa, va-
lamint annak kitöltési útmutatója letölthetõ a MVH honlapjának „Ügyfélregisztráció” menüpontjából.)

2. Az ajánlat kötelezõ tartalma:

Az ajánlatot e közlemény 2. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, amelyben fel kell tün-
tetni:

– az ajánlattétel alapjául szolgáló közlemény számát és a pályázati periódus megjelölését,
– az ajánlattevõ nevét és címét,
– az ajánlattevõ ügyfél-regisztrációs számát,
– a tétel azonosítószámát, amelyre az ajánlat vonatkozik,
– a pályázott mennyiséget tonnában kifejezve,
– a javasolt vételár összegét euróban, tonnánként (két tizedes jegyig kifejezve), forgalmi adók nélkül,
– az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevõ részére az illetékes tagállam hatósága által kiállított igazolást arra vonatko-

zóan, hogy az ajánlattevõ a bizottság 967/2006/EK rendeletének 2. cikkének d) pontja szerint elismert feldolgozó.
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3. Ajánlattételi idõszak, beérkezési határidõ:

Az elsõ ajánlattételi idõszak 2008. január 1-jétõl 2008. január 9-ig tart. Az ajánlatokat 2008. január 9-én, brüsszeli
idõ szerint 15 óráig lehet benyújtani.

Ezt követõen az ajánlatokat mindig az elõzõ ajánlattételi idõszak zárónapját követõ elsõ munkanaptól a következõ zá-
rónap brüsszeli idõ szerint 15 óráig lehet benyújtani.

Az ajánlattételi idõszakok zárónapjai a következõk:
– 2008. január 30.
– 2008. február 13.
– 2008. február 27.
– 2008. március 12.
– 2008. március 26.
– 2008. április 9.
– 2008. április 23.
– 2008. május 7.
– 2008. május 28.
– 2008. június 11.
– 2008. június 25.
– 2008. július 9.
– 2008. július 23.
– 2008. augusztus 6.
– 2008. augusztus 27.
– 2008. szeptember 10.
– 2008. szeptember 24.
Az MVH-hoz a fenti zárónapokon brüsszeli idõ szerint 15 óra után beérkezõ ajánlatok érvénytelenek.

4. Benyújtás módja:

Az ajánlatot elektronikus úton (telefaxon) kell benyújtani az MVH Központi Hivatalához. Amennyiben az ajánlat
több tételre vonatkozik, tételenként külön formanyomtatványt kell kitölteni.

Az ajánlatok telefax útján történõ továbbítása a következõ számokra történhet:

(36-1)-219-8905, vagy (36-1)-577-1317, vagy (36-1)-219-6259

Az ajánlatokat az MVH Intervenciós Intézkedések Igazgatóságára (H–1091 Budapest, Soroksári út 22–24., 6. eme-
let 609. szoba) kell címezni, feltüntetve rajta az alábbi szöveget:

103/2007. (XII. 22.) MVH közlemény
INTERVENCIÓS CUKOR IPARI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSRA

TÖRTÉNÕ ÉRTÉKESÍTÉSE

5. Az ajánlat érvényessége

A benyújtott ajánlatot nem lehet visszavonni. Az ajánlat csak abban az esetben érvényes, amennyiben:
– az elõírt formában nyújtották be, és csatolták a szükséges mellékleteket,
– a III/3. pontban elõírt határidõn belül érkezik be az MVH-hoz,
– az ajánlat legalább 100 tonnára vonatkozik tételenként, vagy 100 tonnánál kisebb tétel esetén a teljes mennyiségre,
– az elõírt ajánlati biztosítékot az MVH-nál letétbe helyezték és az ajánlat mellé csatolták az azt igazoló dokumen-

tumot,
– az ajánlatot magyar vagy angol nyelven nyújtották be.

Az ajánlattevõ kikötheti, hogy a tételre vonatkozó ajánlata csak akkor tekinthetõ érvényesnek, amennyiben:
– az ajánlatot az ajánlatban feltüntetett mennyiség egészére vagy meghatározott részére vonatkozóan fogadták el,
– az ajánlat elfogadására legkésõbb az ajánlattevõ által meghatározott idõszakon belül kerül sor, amely azonban nem

lehet korábbi, mint az ajánlattételi idõszak végét követõ 5. munkanap.

Érvénytelennek minõsülnek azok az ajánlatok, amelyeket a 2. számú melléklettõl eltérõ módon, hiányosan vagy nem
megfelelõen nyújtottak be, illetve amelyeket az ajánlattételi felhívásban elõírtaktól eltérõ feltételekkel, változtatásokkal
készítettek el.
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6. Ajánlati biztosíték

Az ajánlattevõ köteles az ajánlatában megjelölt mennyiségre vonatkozóan ajánlati biztosítékot nyújtani. A biztosíték
mértéke:

200 euró/tonna

A biztosítékot forintban kell letétbe helyezni, amelynek átváltási árfolyama az euróval kapcsolatos agromonetáris
rendszernek a mezõgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és egyes rendeletek
módosításáról szóló 2006. december 20-i 1913/2006/EK bizottsági rendelet szerint kerül meghatározásra.

A pályázatok benyújtásával kapcsolatos biztosítékok esetében az árfolyam meghatározó ügyleti ténye a pályázat be-
nyújtásának napja. A közösségi jogi szabályozás szerint meghatározott ügyleti tények megállapítása során az alkalma-
zandó árfolyam az Európai Központi Bank (EKB) által legutoljára rögzített árfolyam azon hónap elsõ napját megelõ-
zõen, amelyben az ügyleti tény bekövetkezik.

Az ajánlati biztosíték átváltási árfolyama tehát a pályázat benyújtásának hónapjának elsõ napját megelõzõen legutol-
jára közzétett, az EKB által jegyzett hivatalos árfolyam.

A biztosíték kizárólag az 57/2005. (III. 30.) Korm. rendelettel módosított, a mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termé-
kekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló 17/2004. (II. 13.) Korm. rendeletben, valamint a 9/2004.
(IV. 28.) MVH közleményben meghatározottak szerinti formában nyújtható.

Amennyiben a biztosíték bankgarancia, annak eredeti példányát az MVH Biztosíték- és Követeléskezelési osztályra
(H-1054 Budapest, Alkotmány u. 29.) kell benyújtani.1

A bankgarancián a következõket fel kell tüntetni:
– A kötelezettség típusát, amire a bankgarancia fedezetet nyújt (jelen esetben „intervenció”, amely megjelölés nélkül

a biztosíték az MVH-val szemben fennálló összes kötelezettségre felhasználható);
– A bankgarancia érvényességének kezdetét és végét;
– A bankgarancia lejáratát, amely nem lehet korábbi, mint az érvényesség végét követõ 90. nap.

A készpénzbiztosíték letétele magyar ajánlattevõ esetében az MVH 10032000-00287560-00000024 számú Magyar
Államkincstárnál vezetett biztosíték számlájára történõ átutalással, más tagállami ajánlattevõ esetében szintén a fenti
számlára történõ átutalással, az IBAN: HU39 1003 2000 0028 7560 0000 0024 nemzetközi számlakód (SWIFT kód:
MANE HUHB) feltüntetése mellett történik. A befizetõnek az átutalási megbízáson a bank által elõírt adatokon kívül a
„Közlemény” rovatban fel kell tüntetnie az ajánlattevõ nevét, ügyfél-regisztrációs számát, illetve a biztosítékfizetési kö-
telezettség típusát (jelen esetben az „intervenció” megjelölése nélkül a biztosíték az MVH-val szemben fennálló összes
kötelezettségre felhasználható).

Az ajánlat abban az esetben érvényes, ha a vonatkozó biztosíték az ajánlattételi határidõ lejártakor az MVH rendelke-
zésére áll, ezért az ajánlattevõnek figyelembe kell vennie az átutalási tranzakció esetén a szokásos átfutási idõt.

Az MVH a letétbe helyezett ajánlati biztosítékot haladéktalanul felszabadítja, amennyiben
– az ajánlatot nem fogadták el, vagy
– az elfogadott ajánlat esetében, az ajánlattevõ megfizette a vételárat, vagy a vételárnak megfelelõ mértékû biztosíté-

kot letétbe helyezte (lásd V/1., 2. pont „Kitárolás, vételár kifizetése” – Kitárolási engedély; Vételár-biztosíték), valamint
– az elfogadott cukor teljes mennyiségét az elfogadásról szóló határozat kézhezvételét követõ 4 héten belül kitárolja.
A benyújtott és felszabadított biztosíték visszafizetése, a bankgarancia megszüntetése és visszaszolgáltatása a Mezõ-

gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Biztosíték- és Követeléskezelési osztályára eljuttatott írásos kérelemre történik
(1385 Budapest 62., Pf. 867, fax: +36-1/577-1314). A nyilatkozat hiányában a szabad biztosíték az eredetileg megjelölt
kötelezettségtípusra továbbra is felhasználható.

IV. Ajánlatok elbírálása

A benyújtott ajánlatok alapján a Bizottság az 1476/2007/EK rendelet 4. cikk (1) bekezdésében foglaltak szerint érté-
kesítési minimumárat határoz meg vagy úgy dönt, hogy nem fogad el ajánlatokat.

Az egy tételben elérhetõ mennyiséget az 1059/2007/EK rendelet szerint az érintett tétel vonatkozásában ugyanazon a
napon odaítélt mennyiségekkel csökkenteni kell.

1 Amennyiben az ajánlattevõ bankgaranciát kíván igénybe venni, abban az esetben megküldheti a bankgarancia tervezetét – az ajánlattevõ elérhetõségének fel-
tüntetésével – az MVH Biztosíték- és Követeléskezelési osztályának faxszámára (+36-1/577-1314) elõzetes egyeztetés, illetõleg ellenõrzés céljából.
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Az értékesítési minimumár feletti áron tett ajánlatok közül az adott tételre vonatkozóan legmagasabb javasolt vételárat
tartalmazó ajánlatot fogadják el. Amennyiben egy elfogadott ajánlat csak az adott tétel részmennyiségére vonatkozik, a
tétel fennmaradó mennyiségét a többi ajánlattevõ között osztják meg, azok árajánlatának nagyságának sorrendjében.
Amennyiben ugyanazon tételre (vagy annak egy részére) azonos árajánlatot benyújtó ajánlattevõk összességében na-
gyobb mennyiségre pályáznak, mint a tétel (vagy annak megmaradó mennyisége), az MVH az 1476/2007/EK 4. cikk
(2) bekezdésében foglalt eljárás egyikével határozza meg az értékesítendõ mennyiséget.

Az MVH a Bizottság döntésérõl szóló értesítés kézhezvételét követõ öt munkanapon belül értesíti az ajánlattevõket
ajánlatuk eredményességérõl. Az ajánlatok elfogadásáról és elutasításáról az MVH határozatban dönt.

Az elfogadásról szóló határozat rögzíti a pályázati felhívás hivatkozási számát, a tétel számát, az odaítélt mennyiséget,
és a mennyiségre elfogadott árat euróban és forintban.

V. Kitárolás, vételár kifizetése

1. Kitárolási engedély

A sikeres ajánlattevõ (továbbiakban: vevõ) vis maior kivételével köteles az elnyert cukormennyiséget az ajánlat elfo-
gadásáról szóló határozat kézhezvételét követõ négy héten belül kitárolni, vagy a cukor raktározójával a további tá-
rolásról szerzõdést kötni.

Mind a kitároláshoz, mind a tárolási szerzõdés megkötéséhez a vevõnek elõzetesen kérnie kell az MVH engedélyét.
A kitárolás megkezdésére, vagy a raktározási szerzõdés megkötésére kizárólag az MVH kitárolási engedélyének birto-
kában, az MVH helyszíni ellenõreinek jelenlétében kerülhet sor. A kitárolási engedély másolatát az MVH a cukor
raktározója részére is megküldi.

A kitárolási engedélykérelmet a 3. számú melléklet szerint elkészítve, a tárolási szerzõdés megkötésére vonatkozó ké-
relmet a 4. számú melléklet szerint elkészítve telefaxon kell benyújtani a III. „Az ajánlat benyújtásának feltételei” címû
pont 4. alpontjában megadott telefaxszámok egyikére.

A kitárolási engedélykérelemnek tartalmaznia kell:
– a vevõ nyilatkozatát, hogy a kitárolási engedélyt az odaítélt cukor egészére vagy annak részmennyiségére kéri, és
– a kérelemben megjelölt mennyiségre vonatkozóan a vételár megfizetését vagy a vételárral azonos mértékû vételi

biztosíték letétbe helyezését igazoló bizonylatot.
Amennyiben a kitárolásra nem kerül sor az elõírt határidõn belül, az MVH lehívhatja a III/6. pontban megjelölt aján-

lati biztosítékot, valamint a vevõ köteles viselni a tárolási költségeket a negyedik hét végétõl mindaddig, amíg a teljes
mennyiség kitárolására sor nem kerül.

2. Vételár-biztosíték

Amennyiben a vevõ a kitárolási engedélykérelem benyújtása elõtt nem egyenlíti ki a tétel vételárát, köteles a kitárolási
engedély iránti kérelemben megadott mennyiség után biztosítékot letétbe helyezni. A biztosíték mértéke meg kell egyez-
zen a mennyiség után fizetendõ, forintban meghatározott árral (amelyet az odaítélésrõl szóló határozat rögzít).

Az elfogadható biztosítékok típusa, illetve a készpénz letétele esetében a számlaszám megegyezik az ajánlati biztosí-
ték esetében a III. „Az ajánlat benyújtásának feltételei” címû pont 6. alpontjában foglaltakkal.

A letétbe helyezett vételár-biztosítékot az MVH azon mennyiség(ek) után szabadítja fel, amelyre a vételár az V. „Kitá-
rolás, vételár kifizetése” címû pont 3. alpontja szerinti határidõn belül kifizetésre került.

3. A vételár megfizetése

A sikeres ajánlattevõ köteles az odaítélt cukor vételárát a kitárolási engedély kiállításának napját követõ 30 napon
belül az MVH számára megfizetni. A vételár megfizetése forintban, az MVH által kiállított számla alapján történik, a vé-
telár összege az elfogadott ajánlati áron kerül kiszámításra, a mindenkor érvényes általános forgalmi adóval növelt
értékben.

A vételár kiszámításánál az alkalmazott átváltási árfolyam az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a mezõ-
gazdaságban való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és egyes rendeletek módosításáról
szóló 2006. december 20-i az 1913/2006/EK rendelet szerint kerül meghatározásra. Eladás esetében az árfolyam megha-
tározó ügyleti ténye az érvényes ajánlat kézhezvételének idõpontja. A közösségi jogi szabályozás szerint meghatározott
ügyleti tények megállapítása során az alkalmazandó árfolyam az Európai Központi Bank (EKB) által legutoljára
rögzített árfolyam azon hónap elsõ napját megelõzõen, amelyben az ügyleti tény bekövetkezik.

A vételár kiszámításakor az átváltási árfolyam, tehát a pályázat benyújtása hónapjának elsõ napját megelõzõen leg-
utoljára közzétett, az EKB által jegyzett hivatalos árfolyam.
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A vevõ a vételár megfizetését átutalással köteles teljesíteni az MVH alábbi számlájára:
Számla neve: Intervenciós lebonyolítási számla
Számlaszám: 10032000-00287560-00000055
IBAN: HU75 1003 2000 0028 7560 0000 0055
SWIFT kód: MANE HUHB
A közlemény rovatban fel kell tüntetni az ajánlattevõ regisztrációs számát, valamint az MVH által kiállított számla és

odaítélõ határozat azonosítóját.
A vételár megfizetésének az MVH számláján történõ jóváírás számít. A vételár megfizetésérõl a vevõ köteles az átuta-

lásról szóló igazolás másolatának megküldésével értesíteni az MVH-t, aki a letétbe helyezett vételár-biztosítékot hala-
déktalanul felszabadítja, amennyiben a vételár-megfizetés határidõben történt.

4. Kitárolás

A kitárolásra (vagy a vevõ és cukor raktározója közötti tárolási szerzõdés megkötésére) kizárólag az érintett mennyi-
ség vételárának megfizetése vagy a vételárral egyenértékû biztosíték letétele után kerülhet sor.

Kitároláskor a felajánló kötelezettsége, hogy a 952/2006/EK rendelet 24. cikk és az MVH-val kötött Tárolási Szerzõ-
dés értelmében a cukrot az MVH által megjelölt szállítóeszközre rakodja. Az ezen felüli rakodási költségek a vevõt
terhelik.

A cukor tulajdonjoga a cukorraktárból való kitárolásakor száll át a vevõre. Amennyiben az V. „Kitárolás, vételár kifi-
zetése” pont 1. alpontjának elsõ bekezdése szerinti tárolási szerzõdést köt a vevõ a raktározóval, a tulajdonjog átruházá-
sának idõpontját az MVH és a vevõ a kitárolási helyszíni ellenõrzési jegyzõkönyvben rögzíti. A 28 napos szállítási határ-
idõ lejártakor a tárolási szerzõdés megkötésének engedélyezését a vevõ a 4. számú melléklet szerinti formanyomtatvány
benyújtásával kérheti.

A vételár – csomagolt cukor vásárlása esetén – nem foglalja magában a raklapok árát. A vevõ, amennyiben igényt tart
a raklapokra, köteles a felajánlóval megállapodni a raklap vételáráról vagy csereraklapok biztosításáról.

VI. Kitároláskori minõségvizsgálat

Az értékesített cukorkészlet-kitároláskor az MVH a 952/2006/EK rendelet 35. és 36. cikkeiben elõírtak szerint ellen-
õrzi az intervenciós cukor minõségét. A vevõ a kitárolási engedélykérelem benyújtásakor kérheti az ár korrekcióját,
amennyiben a mintaelemzés eredménye eltér az ajánlati felhívásban megadott minõségtõl. Ebben az esetben – amennyi-
ben a minta elemzésének eredménye ezt szükségessé teszi – az MVH az árat a 952/2006/EK rendelet 55. cikkének
megfelelõen határozza meg, és a vételárat korrigálja.

VII. Az ipari célú felhasználás ellenõrzése

Az odaítélt cukor vonatkozásában a feldolgozókra a 967/2006/EK rendelet 11., 12. és 13. cikkeit értelemszerûen kell
alkalmazni.

A vevõ kérésére az õt a 967/2006/EK rendelet 2. cikkének d) pontja alapján feldolgozóként jóváhagyó illetékes tagál-
lami hatóság engedélyezheti, hogy az elnyert intervenciós cukor helyett ekvivalens cukrot használjon fel (az ekvivalens
cukornak kvótán belüli termelésbõl kell származnia, és ugyanolyan mennyiségû és minõségû fehércukornak kell lennie,
mint az elnyert intervenciós cukortétel). Az érintett tagállamok illetékes hatóságai az ekvivalens cukor felhasználását fi-
gyelemmel kísérik és ellenõrzik.

A vevõnek igazolnia kell, hogy a cukor a 967/2006/EK rendelet mellékletében meghatározott célokra lett felhasználva
a 967/2006/EK rendelet 5. cikke szerinti elismerésnek megfelelõen.

Ha a vevõ az odaítélés hónapját követõ 5. hónap végéig nem igazolja, hogy a cukrot a 967/2006/EK rendelet mellékle-
tében szereplõ termékek elõállításához, illetve a 967/2006/EK rendelet 5. cikkében említett elismerésnek megfelelõen
használta fel, akkor az érintett mennyiség után tonnánként és késedelmes naponként 5 euró bírságot köteles megfizetni.

Amennyiben a vevõ az odaítélés hónapját követõ 7. hónap végéig nem igazolja, hogy a cukrot a 967/2006/EK rendelet
mellékletében szereplõ termékek elõállításához, illetve a 967/2006/EK rendelet 5. cikkében említett elismerésnek meg-
felelõen használta fel, akkor az érintett mennyiséget a 967/2006/EK rendelet 13. cikkének alkalmazásában többlet-
mennyiségnek kell tekinteni.
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VIII. Kapcsolódó jogszabályok

– a Tanács 2006. február 20-i 318/2006/EK rendelete a cukorágazat piacának közös szervezésérõl;
– a Bizottság 2006. június 29-i 952/2006/EK rendelete a cukor belsõ piaca és a kvótarendszer irányítása tekintetében

a 318/2006/EK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályairól;
– a Bizottság 2007. december 13-i 1476/2007/EK rendelete Belgium, a Cseh Köztársaság, Írország, Spanyolország,

Olaszország, Magyarország, Szlovákia és Svédország intervenciós hivatala birtokában lévõ cukor ipari célú felhasználás
céljával történõ viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról, valamint az 1059/2007/EK és
az 1060/2007/EK rendelet módosításáról;

– a Bizottság 2006. június 29-i 967/2007/EK rendelete a kvótán felüli cukortermelésre vonatkozóan a 318/2007/EK
tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról;

– a Bizottság 2006. december 20-i 1913/2006/EK rendelete az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a me-
zõgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és egyes rendeletek módosításáról,

– a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet;
– a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény;
– az 57/2005. (III. 30.) Korm. rendelettel módosított, a mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó

biztosítékrendszer szabályairól szóló 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet.

A fentiekben felsorolt jogszabályok a mindenkori hatályos módosításokkal együtt értelmezendõek.

IX. További információk

A felhívás és mellékletei a www.mvh.gov.hu honlap „Közlemények” menüpontja alól tölthetõk le.
A kapcsolódó jogszabályok megtalálhatók a www.mvh.gov.hu és a www.fvm.hu honlapokon, illetve az Európai Unió

hivatalos honlapján, a http://europa.eu.int/eur-lex/hu/search/search_lif.html címen.
További információ az ertekesites@mvh.gov.hu e-mail címen kérhetõ.

X. A közlemény hatálya

Jelen közlemény kihirdetése napján lép hatályba.

Budapest, 2007. december 22.

Margittai Miklós s. k.,
elnök
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1. számú melléklet

Tétel állapota /
Status of lot

Felvásárlás éve/
Year of buying

up

Tétel hivatkozási
száma / Refe-

rence number of
lot

Tétel mennyisége
(tonna) /

Quantity of lot
(tons)

Tétel minõsége
(fehércukor osz-

tálya) / Quality of
lot (grade of whi-

te sugar)

Ömlesztett vagy
csomagolt /

Bulk or packed

Csomagolás
típusa /

Type of package

Tárolás helye / Place of storage Szállítási lehetõségek / Transport facilities
Kitároló kapaci-
tás (tonna/nap) /
Removal capa-
city (tons/day)

Raktározó/ Name of
store

Irányítószám /
Post code

Helység / Town Cím / Address Megye / County
Raktár azonosító
jele / Reference
code of storage

vasúti / railway közúti / truck vízi / boat

értékesített/
sold

2004/2005 S 1 (exp) 1 557,05 2.
csomagolt /

packed
50 kg

(polipropilen)
Mátra Cukor Zrt. 6000 Kecskemét

István király
krt. 24.

Bács-Kiskun Kecskemét 4 x 200

értékesített/
sold

2004/2005 S 2/1(exp) 13 342,95 2.
csomagolt /

packed
50 kg

(polipropilen)
Mátra Cukor Zrt. 6000 Kecskemét

István király
krt. 24.

Bács-Kiskun
Kecskemét

Gyártó csarnok
x 1000

nem
pályázható /
not available

2004/2005 S 2/2 2 343,40 2.
csomagolt /

packed
50 kg

(polipropilen)
Mátra Cukor Zrt. 6000 Kecskemét

István király
krt. 24.

Bács-Kiskun
Kecskemét

Gyártó csarnok
x 1000

nem
pályázható /
not available

2004/2005 S 2/3 944,00 2.
csomagolt /

packed
50 kg

(polipropilen)
Mátra Cukor Zrt. 6000 Kecskemét

István király
krt. 24.

Bács-Kiskun
Kecskemét

Gyártó csarnok
x 1000

pályázható /
available

2004/2005 S 2/4 11 580,20 2.
csomagolt /

packed
50 kg

(polipropilen)
Mátra Cukor Zrt. 6000 Kecskemét

István király
krt. 24.

Bács-Kiskun
Kecskemét

Gyártó csarnok
x 1000

értékesített/
sold

2004/2005 S 3/1 (exp) 2 484,30 2.
csomagolt /

packed
50 kg

(polipropilen)
Magyar Cukor Zrt. 5081 Szajol Külterület

Jász-Nagykun-
Szolnok

B x x 400

nem
pályázható /
not available

2004/2005 S 3/2 600,00 2.
csomagolt /

packed
50 kg

(polipropilen)
Magyar Cukor Zrt. 5081 Szajol Külterület

Jász-Nagykun-
Szolnok

B x x 400

pályázható /
available

2004/2005 S 3/3 2 194,50 2.
csomagolt /

packed
50 kg

(polipropilen)
Magyar Cukor Zrt. 5081 Szajol Külterület

Jász-Nagy-
kun-Szolnok

B x x 400

nem
pályázható /
not available

2004/2005 S 4 8 700,00 2.
csomagolt /

packed
50 kg Mátra Cukor Zrt. 3907 Tállya

Hegyaljai ra-
kodó

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

A1-6 x 360

pályázható /
available

2004/2005 S 5 2 762,20 2.
csomagolt /

packed
50 kg

(polipropilen)
Magyar Cukor Zrt. 1151 Budapest Visonta u. 1. Pest A x x 200

nem
pályázható /
not available

2004/2005 S 6 1 500,00 2.
csomagolt /

packed
50 kg

(papír / paper)
Eastern Sugar Zrt. 5081 Szajol Külterület

Jász-Nagykun-
Szolnok

A x x 80

nem
pályázható /
not available

2004/2005 S 7 2 815,95 2.
csomagolt /

packed
50 kg

(polipropilen)
Magyar Cukor Zrt. 9027 Gyõr

Kandó Kál-
mán út 17.

Gyõr-Moson-
Sopron

A x x 200

pályázható /
available

2004/2005 S 8 3 011,30 2.
csomagolt /

packed
50 kg

(polipropilen)
Magyar Cukor Zrt. 8151 Szabadbattyán Vasút út 1. Fejér „E” 2 x x 200

nem
pályázható /
not available

2004/2005 S 9 2 928,35 2.
csomagolt /

packed
50 kg

(polipropilen)
Magyar Cukor Zrt. 9027 Gyõr

Kandó Kál-
mán út 17.

Gyõr-Moson-
Sopron

C x x 200

értékesített/
sold

2004/2005 S 10 (exp) 2 457,00 2.
csomagolt /

packed
50 kg

(polipropilen)
Magyar Cukor Zrt. 5081 Szajol Külterület

Jász-Nagykun-
Szolnok

A x x 400

nem
pályázható /
not available

2004/2005 S 11 2 000,00 2.
csomagolt /

packed
50 kg

(papír / paper)
Eastern Sugar Zrt. 4030 Debrecen

Vámraktár
út 3.

Hajdú-Bihar 04 x x 44

nem
pályázható /
not available

2004/2005 S 12 2 000,00 2.
csomagolt /

packed
50 kg

(papír / paper)
Eastern Sugar Zrt. 4030 Debrecen

Vámraktár
út 3.

Hajdú-Bihar 05 x x 68

pályázható /
available

2004/2005 S 13 1 936,20 2.
csomagolt /

packed
50 kg

(polipropilen)
Magyar Cukor Zrt. 8151 Szabadbattyán Vasút út 1. Fejér „B” 3 x x 200

pályázható /
available

2004/2005 S 14 1 804,95 2.
csomagolt /

packed
50 kg

(polipropilen)
Magyar Cukor Zrt. 8151 Szabadbattyán Vasút út 1. Fejér „A” 3 x x 200
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Tétel állapota /
Status of lot

Felvásárlás éve/
Year of buying

up

Tétel hivatkozási
száma / Refe-

rence number of
lot

Tétel mennyisége
(tonna) /

Quantity of lot
(tons)

Tétel minõsége
(fehércukor osz-

tálya) / Quality of
lot (grade of whi-

te sugar)

Ömlesztett vagy
csomagolt /

Bulk or packed

Csomagolás
típusa /

Type of package

Tárolás helye / Place of storage Szállítási lehetõségek / Transport facilities
Kitároló kapaci-
tás (tonna/nap) /
Removal capa-
city (tons/day)

Raktározó/ Name of
store

Irányítószám /
Post code

Helység / Town Cím / Address Megye / County
Raktár azonosító
jele / Reference
code of storage

vasúti / railway közúti / truck vízi / boat

pályázható /
available

2005/2006 S 15 550,00 2.
csomagolt /

packed
50 kg

(polipropilen)
Magyar Cukor Zrt. 1151 Budapest Visontai u. 1. Pest A pince x x 200

pályázható /
available

2005/2006 S 16 5 000,00 2.
csomagolt /

packed
50 kg

(polipropilen)
Magyar Cukor Zrt. 9400 Sopron Ipar krt. 21.

Gyõr-Moson-
Sopron

LKR x x 300

nem
pályázható /
not available

2005/2006 S 17/1 359,20 2.
csomagolt /

packed
50 kg

(polipropilen)
Magyar Cukor Zrt. 9027 Gyõr

Kandó Kál-
mán út 17.

Gyõr-Moson-
Sopron

A x x 200

pályázható /
available

2005/2006 S 17/2 120,85 2.
csomagolt /

packed
50 kg

(polipropilen)
Magyar Cukor Zrt. 9027 Gyõr

Kandó Kál-
mán út 17.

Gyõr-Moson-
Sopron

A x x 200

nem
pályázható /
not available

2005/2006 S 18/1 769,00 2.
csomagolt /

packed
50 kg

(polipropilen)
Magyar Cukor Zrt. 7634 Pécs

Szentlõrinci
út 2.

Baranya A1, L1 x x 600

pályázható /
available

2005/2006 S 18/2 1 981,00 2.
csomagolt /

packed
50 kg

(polipropilen)
Magyar Cukor Zrt. 7634 Pécs

Szentlõrinci
út 2.

Baranya A1, L1 x x 600

nem
pályázható /
not available

2005/2006 S 19 22,50 2.
csomagolt /

packed
50 kg

(polipropilen)
Mátra Cukor Zrt. 3907 Tállya

Hegyaljai ra-
kodó

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

A2 x 300

nem
pályázható /
not available

2005/2006 S 20/1 108,20 2.
csomagolt /

packed
50 kg

(polipropilen)
Mátra Cukor Zrt. 4400 Nyíregyháza

Móricz Zsig-
mond út 24.

Szabolcs-Szat-
már-Bereg

6 x 300

nem
pályázható /
not available

2005/2006 S 20/2 2 205,00 2.
csomagolt /

packed
50 kg

(polipropilen)
Mátra Cukor Zrt. 4400 Nyíregyháza

Móricz Zsig-
mond út 24.

Szabolcs-Szat-
már-Bereg

6 x 300

pályázható /
available

2005/2006 S 20/3 46,40 2.
csomagolt /

packed
50 kg

(polipropilen)
Mátra Cukor Zrt. 4400 Nyíregyháza

Móricz Zsig-
mond út 24.

Szabolcs-Szat-
már-Bereg

6 x 300

nem
pályázható /
not available

2005/2006 S 21 3 285,00 2.
csomagolt /

packed
50 kg

(papír / paper)
Mátra Cukor Zrt. 4400 Nyíregyháza

Móricz Zsig-
mond út 24.

Szabolcs-Szat-
már-Bereg

0 x 300

nem
pályázható /
not available

2005/2006 S 22 2 379,60 2.
csomagolt /

packed
50 kg

(papír / paper)
Mátra Cukor Zrt. 4400 Nyíregyháza

Móricz Zsig-
mond út 24.

Szabolcs-Szat-
már-Bereg

II. szekció
emelet

x 300

pályázható /
available

2005/2006 S 23 13,50 2.
csomagolt /

packed
50 kg

(polipropilen)
Mátra Cukor Zrt. 4400 Nyíregyháza

Móricz Zsig-
mond út 24.

Szabolcs-Szat-
már-Bereg

I. szekció
emelet 28.

x 300

nem
pályázható /
not available

2005/2006 S 24 232,20 2.
csomagolt /

packed
50 kg

(papír / paper)
Mátra Cukor Zrt. 4400 Nyíregyháza

Móricz Zsig-
mond út 24.

Szabolcs-Szat-
már-Bereg

I. szekció
emelet 28.

x 300

pályázható /
available

2005/2006 S 25 20,00 2.
csomagolt /

packed
50 kg

(polipropilen)
Mátra Cukor Zrt. 4400 Nyíregyháza

Móricz Zsig-
mond út 24.

Szabolcs-Szat-
már-Bereg

K–500 x 300

nem
pályázható /
not available

2005/2006 S 26 1 282,50 2.
csomagolt /

packed
50 kg

(polipropilen)
Mátra Cukor Zrt. 4562 Vaja

Rohodi
út 29–31.

Szabolcs-Szat-
már-Bereg

1 x 300

nem
pályázható /
not available

2005/2006 S 27 1 282,00 2.
csomagolt /

packed
50 kg

(polipropilen)
Mátra Cukor Zrt. 4562 Vaja

Rohodi
út 29–31.

Szabolcs-Szat-
már-Bereg

2 x 300
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Tétel állapota /
Status of lot

Felvásárlás éve/
Year of buying

up

Tétel hivatkozási
száma / Refe-

rence number of
lot

Tétel mennyisége
(tonna) /

Quantity of lot
(tons)

Tétel minõsége
(fehércukor osz-

tálya) / Quality of
lot (grade of whi-

te sugar)

Ömlesztett vagy
csomagolt /

Bulk or packed

Csomagolás
típusa /

Type of package

Tárolás helye / Place of storage Szállítási lehetõségek / Transport facilities
Kitároló kapaci-
tás (tonna/nap) /
Removal capa-
city (tons/day)

Raktározó/ Name of
store

Irányítószám /
Post code

Helység / Town Cím / Address Megye / County
Raktár azonosító
jele / Reference
code of storage

vasúti / railway közúti / truck vízi / boat

nem
pályázható /
not available

2005/2006 S 28 1 287,90 2.
csomagolt /

packed

50 kg
(1285,5 tonna
polipropilén +
5,4 tonna pa-
pír) / (1285,5
tonnes polip-
ropilen + 5,4
tonnes paper)

Mátra Cukor Zrt. 4562 Vaja
Rohodi
út 29–31.

Szabolcs-Szat-
már-Bereg

3 x 300

nem
pályázható /
not available

2005/2006 S 29 1 299,60 2.
csomagolt /

packed
50 kg

(papír / paper)
Mátra Cukor Zrt. 4562 Vaja

Rohodi
út 29–31.

Szabolcs-Szat-
már-Bereg

4 x 300

pályázható /
available

2005/2006 S 30 6 613,20 2.
csomagolt /

packed
50 kg

(polipropilen)
Mátra Cukor Zrt. 2700 Cegléd Törteli út 42. Pest H2 x 300

nem
pályázható /
not available

2005/2006 S 31 2 541,60 2.
csomagolt /

packed
50 kg

(papír / paper)
Mátra Cukor Zrt. 2700 Cegléd Törteli út 42. Pest H3 x 300

pályázható /
available

2005/2006 S 32 2 000,00 2.
csomagolt /

packed
50 kg

(polipropilen)
Magyar Cukor Zrt. 9400 Sopron Ipar krt. 21.

Gyõr-Moson-
Sopron

10. raktár x x 300

Pályázható
összesen

39 634,30
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2. számú melléklet

AJÁNLAT

a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal közleménye alapján belpiacon történõ értékesítésre meghirdetett
intervenciós cukorkészlet megvásárlására

Fax: (36-1) 219 8905, vagy (36-1) 577-1317, vagy (36-1) 219-6259
Cím személyes behozatal esetén:

1091 Budapest, Soroksári út 22–24., 6. emelet 609.

1. Közlemény azonosító adatai

Közlemény száma

Periódus

2. Az ajánlattevõ azonosító adatai

Név

Cím

Regisztrációs szám

Kapcsolattartó személy

Kapcsolattartó elérhetõsége(i)

Telefonszám

Faxszám

E-mail

Közösségi adószám1

Tagállam

3. Az ajánlat tárgya

Tétel száma Mennyiség (tonna)
Ajánlott vételár

(EUR/tonna, 2 tizedes jegyig kifejezve,
forgalmi adó nélkül)

1 A sor kitöltése kizárólag más tagállambeli ajánlattevõknek kötelezõ.
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4. Nyilatkozatok

1. Sikeres ajánlat esetén a felhasználás tervezett
formája

2. Nyilatkozom, hogy az odaítélt mennyiség után kérelmezem a kitárolási engedély kiállítását, a vételár kifizetése
vagy a szükséges biztosíték letétbe helyezése mellett.

3. Nyilatkozom, hogy sikeres ajánlat esetén az odaítélt mennyiséget a kitárolási engedély kézhezvételét követõen, de
legkésõbb az odaítélésrõl szóló határozat kézhezvételét követõ 4 héten belül elszállítom vagy annak további
tárolására raktározási szerzõdést kötök.

4. Kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban és a kapcsolódó jogszabályokban foglalt feltételeket megismertem.

5. Ajánlati kötöttség2

1. A benyújtott ajánlat csak abban az esetben tekintendõ érvényesnek, amennyiben az odaítélés az ajánlatban
feltüntetett3

teljes mennyiségre vonatkozik.

legalább ……………………, azaz……………………………………… tonnára vonatkozik.

2. Az ajánlat csak abban az esetben tekintendõ benyújtottnak, amennyiben az odaítélésre legkésõbb az alábbi
idõpontig sor kerül: ……………év ……………….hónap ………………nap.4

6. Fizetési feltételek5

1. Sikeres ajánlattétel esetén a kitárolási engedély megkérésekor

az elnyert tétel vételárát kiegyenlítem.

az elnyert tételre vonatkozóan vételár-biztosítékot helyezek letétbe.

7. Mellékletek

1. Az ajánlati biztosíték letétbe helyezését igazoló dokumentum.

8. Aláírás

Dátum

Aláíró neve nyomtatott betûvel

Pecsét, aláírás

Figyelem! Minden egyes megpályázott tétel esetében külön formanyomtatványt kell kitölteni!

2 A táblázat kitöltése nem kötelezõ.
3 A megfelelõ rész megjelölendõ, illetve kitöltendõ.
4 A megadott dátum nem lehet korábbi, mint az ajánlattételi idõszak végét követõ 5. munkanap.
5 A megfelelõ rész megjelölendõ, illetve kitöltendõ.
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3. számú melléklet

CUKORINTERVENCIÓ-KITÁROLÁSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM
Fax: (36-1) 219-8905 vagy (36-1) 577-1317 vagy (36-1) 219-6259

1. Az ajánlattevõ azonosító adatai

Név

Cím

Regisztrációs szám

Kapcsolattartó személy

Kapcsolattartó elérhetõsége(i)

Telefonszám

Faxszám

E-mail

Közösségi adószám1

Tagállam

Odaítélésrõl szóló határozat száma

Értékesítési tételszám

2. Kérelem2

Kérelmezem a kitárolási utasítás kiállítását

az odaítélt cukor teljes mennyiségére

……………, azaz……………………… tonna cukorra

Kérem a raktározóval történõ szerzõdés megkötésének engedélyezését

az odaítélt cukor teljes mennyiségére

……………, azaz……………………… tonna cukorra

Kérem az ár korrekcióját, amennyiben a kitároláskor megállapított minõség eltér az ajánlati felhívásban
meghirdetett minõségtõl.

3. Nyilatkozatok

1. Nyilatkozom, hogy vételár-biztosíték letétbe helyezése esetén az odaítélt cukor árát a kitárolási engedély
kiállításának napját követõ 30 napon belül az MVH részére megfizetem.

2. Kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban és a kapcsolódó jogszabályokban foglalt feltételeket megismertem.

4. Mellékletek

1. A vételár-biztosíték letétbe helyezését vagy a vételár kifizetését igazoló dokumentum.

5. Aláírás

Dátum

Aláíró neve nyomtatott
betûvel

Pecsét, aláírás

1 A sor kitöltése kizárólag más tagállambeli ajánlattevõknek kötelezõ.
2 A megfelelõ rész bejelölendõ, kitöltendõ.
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4. számú melléklet

CUKORINTERVENCIÓ-KÉRELEM
TÁROLÁSI SZERZÕDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ

Fax: (36-1) 219-8905, vagy (36-1) 577-1317 vagy (36-1) 219-6259

1. Az ajánlattevõ azonosító adatai

Név

Cím

Regisztrációs szám

Kapcsolattartó személy

Kapcsolattartó elérhetõsége(i)

Telefonszám

Faxszám

E-mail

Közösségi adószám1

Tagállam

Kitárolási engedély iktatószáma

Értékesítési tételszám

2. Kérelem2

Kérelmezem a raktározóval történõ szerzõdés megkötésének engedélyezését

az odaítélt cukor teljes mennyiségére

……………, azaz……………………… tonna cukorra

3. Nyilatkozatok

1. Kijelentem, hogy a raktározási szerzõdés másolatát az aláírást követõ 8 munkanapon belül az MVH Intervenciós
Értékesítési osztályára eljuttatom.

2. Kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban és a kapcsolódó jogszabályokban foglalt feltételeket megismertem.

4. Aláírás

Dátum

Aláíró neve nyomtatott
betûvel

Pecsét, aláírás

1 A sor kitöltése kizárólag más tagállambeli ajánlattevõknek kötelezõ.
2 A megfelelõ rész bejelölendõ, kitöltendõ.
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A pénzügyminiszter
8010/2007. (PK. 2008/1.) PM

tájékoztatója
a lakáscélú állami támogatásokhoz kapcsolódó

kincstári számlákról és jegyzõi adatlapról

A tájékoztató a 391/2007. (XII. 23.) Korm. rendelettel mó-
dosított, a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.
(I. 31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: R.) hivatkozott
kincstári számlaszámok megnevezését, és az önkormány-
zat jegyzõje (továbbiakban: jegyzõ) által kitöltendõ adat-
lapot és annak kitöltési útmutatóját tartalmazza.

1. A lakáscélú állami támogatások jegyzõi felfüggesz-
tése esetén a Magyar Államkincstárban vezetett
„10032000-01501315 Lakáscélú kedvezmények” letéti
számla szolgál az igénybe vett támogatások összegének
kincstári letétbe helyezésére.

2. A lakáscélú támogatások jogosulatlan igénybevétele
esetén a támogatás visszafizetését a Magyar Államkincs-
tárban vezetett „10032000-01034080 Lakástámogatások
visszafizetése” bevételi számlára kell teljesíteni.

Ha a támogatott a támogatást az ingatlan (legalább rész-
beni) tehermentesítése céljából kívánja visszafizetni – és
ezt a jegyzõnél kezdeményezi –, akkor azt a Magyar Ál-

lamkincstárban vezetett „10032000-01034080 Lakástá-
mogatások visszafizetése” bevételi számlára történõ át-
utalással rendezheti.

A visszafizetés kincstári igazolása a Magyar Állam jel-
zálogjogának, valamint az azt biztosító elidegenítési és
terhelési tilalomnak a törléséhez szükséges.

3. A kincstári letéti, és bevételi számla felett a Kincstár
Központ (1054 Budapest, Hold u. 4.) Államháztartási
összefoglaló fõosztály rendelkezik. A számlákra történõ
befizetés történhet a jegyzõ által megjelölt önkormányzati
számlára is, amelyet a jegyzõ haladéktalanul átutal a Ma-
gyar Államkincstárban vezetett számlá(k)ra. A szám-
lá(k)ra teljesített befizetésrõl minden esetben a Magyar
Államkincstár ingatlanfekvése szerinti területi szervének
állampénztári irodája (a továbbiakban: Állampénztári Iroda)
igazolást ad a támogatást igénybevevõnek, melyet postai
úton juttat el.

4. Az R. 21. § (15) bekezdése alapján a jegyzõ a határo-
zatairól, intézkedéseirõl elektronikus úton a mellékletben
szereplõ adatlap kitöltésével és a határozat megküldésével
értesíti az Állampénztári Irodát. A jegyzõ a kincstári hatá-
rozat meghozatalához szükséges iratokat is megküldi az
Állampénztári Irodához.
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Melléklet

Adatlap jegyzõi határozatról/értesítésrõl és ennek kitöltési útmutatója
1. számú melléklet
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* Határozat (1) vagy Értesítés (2)

I.) Jegyz i határozat/Értesítés

Jegyz i határozat/értesítés típusa:

* Bontás, vagy eltér  hasznosítás esetén annak tényleges megkezdésének dátuma, ingatlan elidegenítése esetén az elidegenítésr l szóló szerz dés megkötésének dátuma.

El z  (felfüggeszt )
határozat száma

Felfüggesztés eredeti lejáratának 
dátuma

Meghosszabbítás id tartama*
Meghosszabbítás

lejáratának dátuma

El z  (felfüggeszt )
határozat száma

Felfüggesztés lejárati id pontjának
dátuma

Letéti számlán lév  támogatás 
összege (Ft)

Felfüggeszt  határozat 
száma

Támogatás eredeti összege (Ft)
A másik ingatlanra bejegyezhet
támogatás összege jogosultság 

alapján (Ft)*

A jogosult személy hitelintézeti 
számlaszáma

* 12/2001. (I.31.) Korm.r. 21. § (5) bekezdése 

** 12/2001. (I.31.) Korm.r. 21. § (9) bekezdése 

Támogatás eredeti összege 
(Ft)

A másik ingatlanra bejegyezhet
támogatás összege jogosultság 

alapján (Ft)

* 12/2001. (I.31.) Korm.r. 21. § (6) és (9) bekezdése

Támogatás eredeti összege 
(Ft)

Visszafizetend  támogatás összege
(jogosulatlanná válás miatt)

* 12/2001. (I.31.) Korm.r. 21. § (11) bekezdése

Dátuma:

** Felfüggesztés id tartama: lakásvásárlás esetén maximum 1 év, építés esetén maximum 3 év.

* 12/2001. (I.31.) Korm.r. 21.§ (5) bekezdése

Felfüggesztés kezdetének dátuma*

2.)
Felfüggesztés

meghosszabbítása

3.)
Felfüggesztés

megszüntetése*

* Vásárlás és építés esetén is egy alkalommal maximum 1 év

1.) Felfüggeszt  határozat
Támogatás összege (Ft)

Címe:

Száma:

Felfüggesztés id tartama (Év)**
Felfüggesztés

lejáratának dátuma

Letéti számlára 
történ  befizetés 

dátuma

ADATLAP JEGYZ I HATÁROZATRÓL/ÉRTESÍTÉSR L

Határozatot/Értesítést kiadó hivatal
Neve:

Adatlap típusa*:

4.) Bejegyzés

Az eredeti támogatásból  levonandó 
összeg

 (jogosulatlanná válás miatt)**

5.) Átjegyzés*

Az eredeti támogatásból  levonandó összeg 
(jogosulatlanná válás miatt)

6.)
Értesítés visszafizetési 

kötelezettségr l*
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Támogatás eredeti összege 

(Ft)
Visszafizetett támogatás összege

(Ft)

* PM tájékoztató 2. pont 2. bekezdése szerint

II.) Támogatott személyek adatai:

III.)

1.) Jelzálogjoggal terhelt/Elidegenítésre/Bontásra került ingatlan

ingatlan szerz désben rögzített eladási ára:

2.) Vásárolt/Épített ingatlan*
címe:

helyrajzi száma:

vásárlás esetén a szerz dés megkötésének dátuma:

megvásárolt/épített ingatlan értéke:

* csak átjegyzésnél, bejegyzésnél, illetve visszafizetési kötelezettség esetén kell kitölteni!

IV.) Támogatást folyósító hitelintézet

Kelt:

Az adatlap kitöltéséhez szükséges útmutatót a PM tájékoztató tartalmazza.
Az adatlapot a www.allamkincstar.gov.hu web címen található területileg illetékes igazgatóságok e-mail címeire kérjük megküldeni.

támogatási szerz dés száma:

támogatási szerz dés dátuma:

Ingatlan adatai:

Adóazonosító jele:

címe:

helyrajzi száma:

elidegenítés (szerz déskötés)/bontás dátuma:

Állandó lakcíme:
Neve:

Támogatott személy 1 Támogatott személy 2

7.)
Határozat ügyfél által 

kezdeményezett
visszafizetésr l*

Jogcím

építkezés esetén a ingatlan használatba vételi engedélyének dátuma:

címe:

neve:



2. számú melléklet

Kitöltési útmutató a jegyzõi adatlaphoz

A PM tájékoztató 4. pontjában megjelöltek szerint a
jegyzõ határozatairól/intézkedéseirõl adatlapot küld az il-
letékes Állampénztári Iroda részére. Jelen útmutató az
adatlap kitöltését segíti. Kérjük, hogy az adatlapban sze-
replõ információkat pontosan és hiánytalanul töltsék ki.

Adatszolgáltatás tartalma

Adatlap típusa
Az elsõ mezõ annak meghatározása, hogy határozat

vagy értesítés (pl. átjegyzés kisebb értékû ingatlanra)
készül. Lehetséges értéke: Határozat esetén 1, értesítés
esetén 2.

Határozatot/Értesítést kiadó hivatal
Neve és címe. Célszerû az adatlapsablont lementeni a

számítógépre úgy, hogy ez a két mezõ ki van töltve. Így ezt
csak egyszer kell beírni, minden esetben az adatlap már
tartalmazni fogja.

I. Jegyzõi határozat/Értesítés

Száma: itt kell feltüntetni a határozat/értesítés számát
Dátuma: éééé.hh.nn formában kell megadni.

Jegyzõi határozat/értesítés típusa (az alábbiakban
„ÁT” a kifizetett lakásépítési állami támogatást jelöli):

1. Felfüggesztõ határozat

Az R. 21. § (4) bekezdésében megjelöltek esetén kell ki-
tölteni, ha a támogatott hitelt érdemlõen igazolta, hogy a
támogatás összegét a kincstári letéti számlára befizette.

Támogatás összege (Ft), ami a kifizetett lakásépítési ál-
lami támogatás összege forintban. Ennek egyenlõnek kell
lennie a letéti számlára befizetett összeggel.

Felfüggesztés kezdetének dátuma = bontás, vagy eltérõ
hasznosítás esetén annak tényleges megkezdésének dátu-
ma, ingatlan elidegenítése esetén az elidegenítésrõl szóló
adásvételi szerzõdés megkötésének dátuma éééé.hh.nn
formában.

Felfüggesztés idõtartama = lakásvásárlás esetén maxi-
mum 1 év, építés esetén maximum 3 év. Lehetséges értéke
maximum 3, lehet törtszám is, pl. fél év esetén 0,5.

Felfüggesztés lejáratának dátuma, melyet a program
automatikusan kiszámít (Felfüggesztés kezdetének dátu-
ma + Felfüggesztés idõtartama), de felülírható.

Letéti számlára történõ befizetés dátuma = a befizetés
igazoláson lévõ dátum éééé.hh.nn formában.

2. Felfüggesztés meghosszabbítása
Akkor kell ezt a sort kitölteni, ha a R. 21. § (4) alapján

méltányolható az eset, és a felfüggesztés egy alkalommal
legfeljebb egy évvel meghosszabbításra kerül.

Elõzõ (felfüggesztõ) határozat száma = az eredeti fel-
függesztéskor keletkezett határozat számával (a korábbi
adatlap I. pontjában szereplõ határozatszám).

Felfüggesztés eredeti lejáratának dátuma = éééé.hh.nn
formában. Megegyezik az eredeti felfüggesztéskor kelet-
kezett adatlap 1.) pontjában szereplõ Felfüggesztés lejára-
tának dátumával.

Meghosszabbítás idõtartama = lehetséges értéke maxi-
mum 1, lehet törtszám is, pl. fél év esetén 0,5.

Meghosszabbítás lejáratának dátuma, melyet a prog-
ram automatikusan kiszámít (Felfüggesztés eredeti lejára-
tának dátuma + Meghosszabbítás idõtartama), de felülír-
ható.

3. Felfüggesztés megszüntetése igazolás hiánya miatt
Csak abban az esetben kell kitölteni, ha az ügyfél határ-

idõn belül nem igazolja másik ingatlan megszerzését.

Elõzõ (felfüggesztõ) határozat száma = az eredeti fel-
függesztéskor keletkezett adatlap I. pontjában szereplõ ha-
tározatszámával vagy ha a felfüggesztés meghosszabbítá-
sára sor került, akkor a felfüggesztés meghosszabbításakor
keletkezett adatlap I. pontjában szereplõ határozatszámával.
Azaz mindig a legutóbbi határozat számát kell beírni.

Felfüggesztés lejárati idõpontjának dátuma = éééé.
hh.nn formában az eredeti felfüggesztéskor keletkezett
adatlap 1. pontjában szereplõ Felfüggesztés lejáratának
dátumával illetve ha a felfüggesztés meghosszabbítására
sor került, akkor a felfüggesztés meghosszabbításakor ke-
letkezett adatlap 1. pontjában szereplõ Felfüggesztés lejá-
ratának dátumával. Azaz mindig az utóbb keletkezett hatá-
rozatot kell alapul venni.

Letéti számlán lévõ támogatás összege (Ft) = a kifize-
tett lakásépítési állami támogatás összege forintban. En-
nek egyenlõnek kell lennie az eredeti felfüggesztéskor ke-
letkezett adatlap 1. pontjában szereplõ, a letéti számlára
befizetett összeggel.

4. Bejegyzés
Az R. 21. § (5) vagy a R. 21.§ (6) esetén kell kitölteni, ha

korábban felfüggesztõ határozat született.
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Felfüggesztõ határozat száma = az eredeti felfüggesz-
téskor keletkezett adatlap I. pontjában szereplõ határozat
számával vagy ha a felfüggesztés meghosszabbítására sor
került, akkor a felfüggesztés meghosszabbításakor kelet-
kezett adatlap I. pontjában szereplõ határozatszámával.
Azaz mindig a legutóbbi határozat számát kell beírni.

Támogatás eredeti összege (Ft) = a kifizetett lakásépí-
tési állami támogatás összege forintban. Ennek egyenlõ-
nek kell lennie az eredeti felfüggesztéskor keletkezett
adatlap 1. pontjában szereplõ, a letéti számlára befizetett
összeggel.

A másik ingatlanra bejegyezhetõ támogatás összege
jogosultság alapján (Ft) = Ha az ügyfél a korábbi ingatlan
elidegenítésébõl származó bevételt teljes mértékben a má-
sik ingatlan megszerzésére fordította – vagy vásárlásra,
vagy építésre, a kettõ együtt nem lehetséges! – akkor ez az
összeg megegyezik az elõzõ mezõvel, az ÁT eredeti össze-
gével.

Ha a korábbi ingatlan elidegenítésébõl származó bevé-
telnek csak egy részét fordította az eladó a másik ingatlan
megszerzésére, úgy az eladási és a vételár különbözetét

terheli a visszafizetési kötelezettség. Pl. ha a másik ingat-
lan ára a réginek 75%-a, akkor ez az érték az elõzõ mezõ-
nek (az ÁT eredeti összege) 75%-a, és a fennmaradó
25%-ot a következõ mezõbe kell írni.

Az eredeti támogatásból levonandó összeg (jogosulat-
lanná válás miatt) = Ha az ügyfél a korábbi ingatlan elide-
genítésébõl származó bevételt teljes mértékben a másik in-
gatlan megszerzésére fordította, akkor ez az összeg 0.

Ha a korábbi ingatlan elidegenítésébõl származó bevé-
telnek csak egy részét fordította az eladó a másik ingatlan
megszerzésére, úgy az eladási és a vételár különbözetét
terheli a visszafizetési kötelezettség. Pl. ha az új ingatlan
ára a réginek 75%-a, akkor ebbe a mezõbe az ÁT eredeti
összegének 25%-át kell írni.

Azonosság: ÁT eredeti összege = A másik ingatlanra
bejegyezhetõ ÁT összege jogosultság alapján + Az eredeti
ÁT-ból levonandó összeg (jogosulatlan igénybevétel
miatt)

Jogosult személy hitelintézeti számlaszáma = az a
számlaszám, amire a Kincstár a jogos támogatási összeget
utalja a kincstári letéti számláról.

5. Átjegyzés
Akkor kell kitölteni, ha az ingatlan tulajdonosa az ingat-

lant elidegeníti és a bevételt azonos összegben vagy rész-

ben másik ingatlan megszerzésére fordítja egy idõben, il-
letve a támogatás összegét nem fizette be a kincstári letéti
számlára.

Támogatás eredeti összege (Ft) = állami támogatás
összege forintban.

A másik ingatlanra bejegyezhetõ támogatás összege
jogosultság alapján (Ft) = Ha az ügyfél az eredeti lakás el-
idegenítésébõl származó bevételt teljes mértékben a másik
ingatlan megszerzésére fordította – vagy vásárlásra, vagy
cserére vagy építésre, a kettõ együtt nem lehetséges! – ak-
kor ez az összeg megegyezik az elõzõ mezõvel, az ÁT ere-
deti összegével. A jegyzõ errõl határozatot készít.

Ha az eredeti ingatlan elidegenítésébõl származó bevé-
telnek csak egy részét fordította az eladó a másik ingatlan
megszerzésére, úgy az eladási és a vételár különbözetét

terheli a visszafizetési kötelezettség. Errõl jegyzõi értesí-
tés készül. Pl. ha az új ingatlan ára a réginek 75%-a, akkor
ez az érték az elõzõ mezõnek (az ÁT eredeti összege)
75%-a, és a fennmaradó 25%-ot a következõ mezõbe kell
írni.

Az eredeti támogatásból levonandó összeg (jogosulat-
lanná válás miatt) = a program automatikusan kiszámítja.
Ha az ügyfél az eredeti ingatlan elidegenítésébõl származó
bevételt teljes mértékben a másik ingatlan megszerzésére
fordította akkor ez az összeg 0. Ekkor jegyzõi határozat
készül.

Ha az eredeti ingatlan elidegenítésébõl származó bevé-
telnek csak egy részét fordította az eladó a másik ingatlan
megszerzésére, úgy az eladási és a vételár különbözetét
terheli a visszafizetési kötelezettség. Pl. ha a másik ingat-
lan ára a réginek 75%-a, akkor ebbe a mezõbe az ÁT ere-
deti összegének 25%-át kell írni. Jegyzõi értesítés alapján
a Kincstár elrendeli a támogatás arányos visszafizetését és
a jelzálogátjegyzést csak annak teljesítését követõen lehet
kezdeményezni.

Azonosság: ÁT eredeti összege = A másik ingatlanra
bejegyezhetõ ÁT összege jogosultság alapján + Az ere-
deti ÁT-ból levonandó összeg (jogosulatlanná válás
miatt)

6. Értesítés visszafizetési kötelezettségrõl
Az R. 21. § (11) esetén kell a jegyzõi értesítést kitölteni.

Támogatás eredeti összege (Ft) = a kifizetett állami tá-
mogatás összege forintban.

Visszafizetendõ támogatás összege jogosulatlanná vá-
lás miatt (Ft) = Jegyzõ által megállapított, az értesítésben
szereplõ támogatási összeg.

7. Határozat ügyfél által kezdeményezett visszafizetésrõl
Az R. 21. § (10) esetén kell a jegyzõi értesítést kitölteni.

Támogatás eredeti összege (Ft) = a kifizetett állami tá-
mogatás összege forintban.
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Visszafizetett támogatás összege (Ft) = Jegyzõ által
megállapított, a határozatban szereplõ támogatási összeg.

Jogcím = amilyen jogcímen az eredeti szerzõdésben az
állami támogatást folyósították

II. Adósok adatai:
Itt kell megadni a támogatásban részesült(ek) (további-

akban: támogatott) személyes adatait

Támogatott 1,
Támogatott 2

Neve: = az adós/támogatott neve
Állandó lakcíme = irányítószám, település, utca, ház-

szám formában
Adóazonosító jele, vagy adószáma = kérjük pontosan

megadni.

III. Ingatlan adatai:

1. Jelzáloggal terhelt/Elidegenítésre/Bontásra került
ingatlan

Felfüggesztéskor, átjegyzéskor, valamint értesítéskor
kell kitölteni.

címe = irányítószám, település, utca, házszám formában
helyrajzi száma = a tulajdoni lap alapján, az a hiteles
elidegenítés (szerzõdéskötés)/bontás dátuma = éééé.

hh.nn formában a szerzõdésen szereplõ dátum
ingatlan szerzõdésben rögzített eladási ára = a szerzõ-

désen szereplõ összeg, forintban

2. Vásárolt/épített ingatlan
Bejegyzéskor, átjegyzéskor, valamint értesítéskor kell

kitölteni.

címe = irányítószám, település, utca, házszám formában
helyrajzi száma = a tulajdoni lap alapján, az a hiteles
építkezés esetén az ingatlan használatba vételi engedé-

lyének dátuma = éééé.hh.nn formában
vásárlás esetén a szerzõdés megkötésének dátuma =

éééé.hh.nn formában a szerzõdésben szereplõ dátum
megvásárolt/épített ingatlan értéke = a szerzõdésben

vagy a számlákon szereplõ összeg, forintban

IV. Támogatást folyósító hitelintézet*
neve
címe = irányítószám, település, utca, házszám formában
támogatási szerzõdés száma
támogatási szerzõdés dátuma éééé.hh.nn formában

* Hitelintézet, takarékszövetkezet, pénzintézet, mellyel a támogatott sze-
mély szerzõdést kötött a lakáscélú támogatás felvételére.

A pénzügyminiszter
8001/2008. (PK. 1.) PM

tájékoztatója
a Budapesti Önkormányzati Parkolási Korlátolt

Felelõsségû Társaság által indított bírósági
eljárásokat terhelõ illeték utólagos elszámolással

történõ megfizetésének engedélyezésérõl

Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 74. §
(5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Budapes-
ti Önkormányzati Parkolási Korlátolt Felelõsségû Társa-
ságnak az általános szabályoktól eltérõ illetékfizetési mó-
dot engedélyeztem, melynek alapján a gazdálkodó szerve-
zet a tevékenységi körébe tartozó bármely követelés meg-
fizetése iránt 2008. január 1. napjától kezdeményezett bí-
rósági eljárás illetékét illetékbélyeg helyett, utólagos el-
számolással az APEH Közép-magyarországi Regionális
Igazgatóságának illetékbeszedési számlájára pénzzel fi-
zetheti meg.

Az engedély magánszemély és gazdálkodó szervezet
(Pp. 396. §), mint adós ellen indított bírósági eljárás illeté-
kére egyaránt kiterjed.

A gazdálkodó szervezet az utólagos elszámolás körébe
tartozó ügyekben mentesül az eljárás kezdeményezésekor
a bírósági eljárási illeték megfizetése alól és azt utólagos
elszámolás alapján félévente az APEH Közép-magyaror-
szági Regionális Igazgatóságának illetékbeszedési szám-
lájára fizeti meg. Ugyanakkor valamennyi ilyen eljárást
kezdeményezõ iraton az e célra rendszeresített gumibé-
lyegzõvel a következõ szöveget tünteti fel:

„A gazdálkodó szervezet tevékenységi körébe tartozó
bármely követelés megfizetése iránt indított bírósági
(nemperes és peres) eljárást terhelõ ……. Ft bírósági eljá-
rási illeték megfizetésére az adópolitikáért felelõs minisz-
ter 18639/4/2007. számú engedélye alapján utólagos el-
számolással kerül sor.”

Budapest, 2007. december 20.

Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter
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A pénzügyminiszter
8002/2008. (PK. 1.) PM

tájékoztatója
az EXIGO FACTOR Pénzügyi Követeléskezelõ

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság által indított
bírósági eljárásokat terhelõ illeték utólagos

elszámolással történõ megfizetésének
engedélyezésérõl

Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 74. §
(5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az EXIGO
FACTOR Pénzügyi Követeléskezelõ Zrt.-nek az általános
szabályoktól eltérõ illetékfizetési módot engedélyeztem,
melynek alapján a gazdálkodó szervezet a tevékenységi
körébe tartozó bármely követelés megfizetése iránt 2008.
január 1. napjától kezdeményezett bírósági eljárás illetékét
illetékbélyeg helyett, utólagos elszámolással az APEH
Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságának ille-
tékbeszedési számlájára pénzzel fizetheti meg.

Az engedély magánszemély és gazdálkodó szervezet
(Pp. 396. §), mint adós ellen indított bírósági eljárás illeté-
kére egyaránt kiterjed.

A gazdálkodó szervezet az utólagos elszámolás körébe
tartozó ügyekben mentesül az eljárás kezdeményezésekor
a bírósági eljárási illeték megfizetése alól és azt utólagos
elszámolás alapján félévente az APEH Közép-magyaror-
szági Regionális Igazgatóságának illetékbeszedési szám-
lájára fizeti meg. Ugyanakkor valamennyi ilyen eljárást
kezdeményezõ iraton az e célra rendszeresített gumi-
bélyegzõvel a következõ szöveget tünteti fel:

„A gazdálkodó szervezet tevékenységi körébe tartozó
bármely követelés megfizetése iránt indított bírósági
(nemperes és peres) eljárást terhelõ ……. Ft bírósági eljá-
rási illeték megfizetésére az adópolitikáért felelõs minisz-
ter 17467/4/2007. számú engedélye alapján utólagos el-
számolással kerül sor.”

Budapest, 2007. december 20.

Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter

A pénzügyminiszter
8003/2008. (PK. 1.) PM

tájékoztatója
a jövedéki adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó

közvetlen elektronikus számítógépes kapcsolati
rendszer kialakítására vonatkozó mûszaki

követelményekrõl

1. Általános tudnivalók

1.1. A Közvetlen Elektronikus Adatkapcsolati rendszer-
ben a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazá-
sának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. tör-
vény 22. §-ának (2) bekezdésében, 24. §-a (1) bekezdésé-
nek e) pontjában, a 26. §-a (3) bekezdésének e) pontjában,
a 31. §-a (3) bekezdésének d) pontjában, valamint a 35. §-a
(1) bekezdésének f) pontjában foglaltak szerinti alanyok
vesznek részt.

1.2. Az elektronikus üzenetekben használandó EDI re-
gisztrációs számot a Vám- és Pénzügyõrség regionális el-
lenõrzési központjai adják ki, a központba benyújtott re-
gisztrációs kérelem alapján a szükséges technikai és prog-
ramkörnyezet megléte esetén.

1.3. A jogszabályi változás, mûszaki platformváltás,
nyomtatványváltozás, adatmennyiség jelentõs növekedése
esetén a Vám- és Pénzügyõrség – megfelelõ átfutási idõ-
vel – új adatkapcsolati feltételeket, elektronikus üzenet
struktúrákat fogalmazhat meg.

1.4. Amennyiben az alábbi bizonylattípusokban sze-
replõ alanyok rendelkeznek VPID számmal, akkor azt kell
feltüntetniük. A VPID számmal nem rendelkezõ alanyok-
nak az adóigazgatási számot kell a bizonylatok meghatáro-
zott rovataiban megadniuk.
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2. A közvetlen elektronikus adatkapcsolatba bevont bizonylatok típusai

Okmány megnevezése Kódja Továbbítás helye

Termékkísérõ okmány, Adminisztratív Kísérõokmány TKO adóraktárt felügyelõ vámhivatal
Egyszerûsített kísérõokmány EKO adóraktárt felügyelõ vámhivatal
Adóraktár és bejegyzett kereskedõ bejelentése BK1 telephelyet felügyelõ vámhivatal
Szállítási nyilvántartás

Szállítási nyilvántartás
(bejegyzett kereskedõ/adóképviselõ) alanyra összesített

SK1 engedélyezõ regionális ellenõrzési központ

Szállítási nyilvántartás
(csomagküldõ kereskedõ adóügyi képviselõje)

SC1 engedélyezõ regionális ellenõrzési központ

Készletnyilvántartás
összevont havi, negyedéves zárás KN1 engedélyezõ regionális ellenõrzési központ
adóraktári havi, negyedéves zárás KN2 adóraktárt felügyelõ vámhivatal
napi, idõszaki adóraktári zárás KN3 adóraktárt felügyelõ vámhivatal

3. A közvetlen elektronikus adatkapcsolat mûszaki paraméterei
Az adatküldések fogadása a Web Service szolgáltatás segítségével történik. Az adatcsatorna titkosítására az SSL

módszert alkalmazzuk (https). A csatlakozni kívánó ügyfélnek rendelkeznie kell online internetkapcsolattal. Az ügyfe-
lek a WebServices megoldás mellett választhatnak webes feltöltõ felületet is. A WebService alapvetõen az automatizált
programokat, a webes felület a felhasználókat igyekszik kiszolgálni.

A rendszer Internet böngészõ programmal az alábbi címeken érhetõ el:

Webes feltöltõ felület esetén: https://daralo.vpop.hu/KeaWebApplication
WebService szolgáltatás alkalmazása esetén: https://daralo.vpop.hu/KeaWebService

Az engedélyezõ regionális ellenõrzési központ biztosítja a fenti módon történõ adattovábbításhoz
– a felhasználó nevet,
– az induló jelszót,
– az ügyfél alanyszintû azonosítóját,
– az ügyfél adóraktárainak azonosítóit,
– az EDI regisztrációs számot.

4. A file nevek felépítése

1–6 pozíció 7–11 pozíció Elválasztó Kiterjesztés

azonosító Küldés kiterjesztésen belüli folyamatos sorszáma
alfanumerikus karakterek (00001-ZZZZZ-ig)

(pont) okmány kódja

Okmánykód és ügyfél azonosító kapcsolata

Okmány kódja Továbbítás helye Ügyfél azonosítója
Magyar engedélyszám

hossza

TKO Adóraktárt felügyelõ vámhivatal adóraktár azonosítója 13 pozíciós

EKO Adóraktárt felügyelõ vámhivatal adóraktár azonosítója 13 pozíciós

BK1 Telephelyet felügyelõ vámhivatal telephely azonosítója 13 pozíciós

SK1 Engedélyezõ regionális ellenõrzési központ alanyazonosító 8 pozíciós

SC1 Engedélyezõ regionális ellenõrzési központ alanyazonosító 8 pozíciós

KN1 Engedélyezõ regionális ellenõrzési központ alanyazonosító 8 pozíciós

KN2 Adóraktárt felügyelõ vámhivatal adóraktár azonosítója 13 pozíciós

KN3 Adóraktárt felügyelõ vámhivatal adóraktár azonosítója 13 pozíciós
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5. A közvetlen elektronikus adatkapcsolat üzenet formátuma

5.1. Az üzenet változó hosszúságú szöveges (TXT) sorokból áll, a magyar ékezetes betûket az ISO/IEC 8859-2 (ANSI
Latin-2) kódlap alapján lehet használni. Minden sor kötelezõen a típusra utaló címkével kezdõdik. Az adatmezõk elvá-
lasztására a ’pipe’ (ASCII kód: 124, 7Ch) karaktert kell alkalmazni, a sort kocsi vissza, soremelés (ASCII kód: 0Dh,
0Ah) karakter zárja be. Amennyiben az adatmezõ üres, csak ’pipe’ jelet kell tenni. A sorok utolsó mezõjének megadását
követõen nincs lezáró ’pipe’.

5.2. A rekordkép „Adattípus” oszlopában megadott betûjelek értelmezése:
– ’C’: a mezõ bármely karaktertípussal feltölthetõ (betûk, számok stb.),
– ’N’: a mezõ kizárólag numerikus karakterekkel (számokkal) tölthetõ fel, tehát betûk, szóköz és más karakterek

alkalmazása kerülendõ,
– ’D’: a mezõ numerikus karakterekkel az „ÉÉÉÉHHNN” – dátum formátum alapján tölthetõ fel.

5.3. Általánosan, ahol az „N“ típusú mezõk nem tartalmaznak értékes adatot, ott az adott rekordot nem kell elküldeni.

5.4. Valamennyi adatmezõre igaz, hogy a mezõket nem kell az adott mezõre jellemzõ maximális hosszig vezetõ nul-
lákkal, vagy szóközökkel feltölteni.

6. A számítógépes feldolgozás adatszükséglete (rekordképek)

6.1. Termékkísérõ okmány

Egy adatküldésben több TKO is szerepelhet. A bizonylat fej és több tételsori adatokat tartalmaz, egy fejadathoz leg-
alább egy tételsori adatnak szerepelnie kell.

Bizonylati bontás Azonosító Megjegyzés

Termékkísérõ okmány fej OF
Termékkísérõ okmány tételsorok OT Legalább 1-nek szerepelnie kell

6.1.1. Termékkísérõ okmány fejadatok

Definíció Adattípus
Max.
hossz

TKO
Rovatszám

1. OF C 2

2. Verzió 9, a következõ PM tájékoztató megjelenéséig C 2

3. Bizonylat egyedi azonosító C 20 3

4. EDI regisztrációs szám C 13

5. Feladó adóigazgatási vagy VPID szám 1–12 pozíciója C 20 1

6. Feladó jövedéki száma C 20 2

7. Címzett adóigazgatási vagy VPID szám 1–12 pozíciója C 20 7

8. Hajó neve C 50 7

9. Hajó lajstromjele C 50 7

10. Címzett jövedéki száma C 20 4

11. Szállítólevél dátuma (ÉÉÉÉHHNN) D 8 6

12. Szállítólevél sorszáma C 20 5

13. Szállítmányozó C 70 9

14. Feladási ország nemzetközi kódja C 2 12

15. Célország nemzetközi kódja C 2 13

16. Feladási hely C 24 15

17. Feladás kelte (ÉÉÉÉHHNN) D 8 16

18. Feladás idõpontja (óra) C 2 16

19. Menetidõ napokban C 2 17

20. Aláíró neve C 40 24

21. Tételsorok száma N 3
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Definíció Adattípus
Max.
hossz

TKO
Rovatszám

22. Adóképviselõ adóigazgatási vagy VPID szám 1–12 pozíciója C 20 14

23. Adóképviselõ jövedéki száma C 20 14

24. Szállítási biztosíték nyújtó adóigazgatási vagy VPID szám 1–12 pozíciója C 20 10

25. Légi jármû lajstromjele C 10

26. Légi jármû típusa C 10

27. Légi jármû járatszáma C 10

28. Légi jármû célállomása C 30

29. Repülõgép üzemanyagtöltésének kezdõ idõpontja (ÉÉÉÉHHNNÓÓPP) C 12

30. Repülõgép üzemanyagtöltésének befejezõ idõpontja (ÉÉÉÉHHNNÓÓPP) C 12

542

A 6.1.1. szakaszban definiált rekordkép 8–9. és 18. sorszámú mezõk a 8/2004. (III. 10.) PM rendelet 76. §-ának (8) be-
kezdése esetén töltendõ ki.

A 6.1.1. szakaszban definiált rekordkép 25–30. sorszámú mezõk a 2003. évi CXXVII. törvény 13. §-a (1) bekezdésének
e) pontja, és a 8/2004. (III. 10.) PM rendelet 113. §-a (3) bekezdésének c) pontja esetén töltendõ ki.

6.1.2. Termékkísérõ okmány tételadatok

Definíció Adattípus
Max.
hossz

TKO
Rovatszám

1. OT C 2
2. Bizonylat egyedi azonosító C 20
3. Tételsor száma N 3
4. Áru megnevezése C 45 18
5. Mennyiség 26 egész és 8 tizedes ponttal elválasztva N 35 18
6. Mennyiségi egység C 3 18
7. Dohánygyártmány kiskereskedelmi ár N 5 18
8. EAN szám C 15 18
9. Vámtarifaszám C 10 19

10. Mennyiség 26 egész és 8 tizedes ponttal elválasztva N 35 20
11. Mennyiségi egység C 3 20
12. Bruttó tömeg N 8 21
13. Nettó tömeg N 8 22
14. Fajtakód C 3 23
15. Dohánygyártmány csomagolás db N 3 18
16. Repülõgép üzemanyag-felhasználási jogcímei C 2

200

A 6.1.2. szakaszban definiált rekordkép 16. sorszámú mezõ 8/2004. (III. 10.) PM rendelet 43. számú melléklete alapján a
repülõgép üzemanyag-felhasználási jogcímei:

01 – nemzetközi repülés céljából külföldi vagy magyar lajstromjelû, gazdasági célú légi közlekedési tevékenységet
végzõ légi jármûben

02 – nemzetközi repülés céljából katonai lajstromjelû légi jármûben
03 – hatóságilag szabályozott éves légügyi felülvizsgálat, hajtómûcserék utáni hajtómûpróbák, gyakorlórepülések

során
04 – kormányzati (állami) repüléseket megelõzõ kötelezõ hatósági berepülések során
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6.2. Egyszerûsített kísérõokmány

Egy adatküldésben több EKO is szerepelhet. A bizonylat fej és több tételsori adatokat tartalmazhat, egy fejadathoz
legalább egy tételsori adatnak szerepelnie kell.

Bizonylati bontás Azonosító Megjegyzés

Egyszerûsített kísérõokmányfej EF
Egyszerûsített kísérõokmány-tételsorok ET Legalább 1-nek szerepelnie kell

6.2.1. Egyszerûsített kísérõokmány fejadatok

Definíció Adattípus
Max.
hossz

EKO
Rovatszám

1. EF C 2
2. Verzió 9, a következõ PM tájékoztató megjelenéséig C 2
3. Bizonylatazonosító C 20 2
4. EDI regisztrációs szám C 13
5. Feladó adóigazgatási vagy VPID szám 1–12 pozíciója C 20 1
6. Feladó jövedéki száma C 20 1
7. Címzett adóigazgatási vagy VPID szám 1–12 pozíciója C 20 4
8. Címzett jövedéki száma, lehet üres C 20 4
9. Szállítólevél száma C 20 2

10. Szállítólevél dátuma (ÉÉÉÉHHNN) D 8 2
11. Szállítóeszköz rendszáma C 12 5
12. Szállítmányozó C 70 5
13. Kiadás helye C 24 15
14. Kiadás dátuma (ÉÉÉÉHHNN) D 8 15
15. Tételsorok száma N 3
16. Nyilatkozat száma C 24 6
17. Nyilatkozat dátuma (ÉÉÉÉHHNN) D 8 6

294

6.2.2. Egyszerûsített kísérõokmány-tételadatok

Definíció Adattípus
Max.
hossz

EKO
Rovatszám

1. ET C 2

2. Bizonylatazonosító C 20 2

3. Tételsor száma N 3

4. Áru megnevezése C 45 8

5. Mennyiség 26 egész és 8 tizedes ponttal elválasztva N 35 8

6. Mennyiségi egység C 3 8

7. Dohánygyártmány kiskereskedelmi ár N 5 8

8. EAN szám C 15 8

9. Eladási ár 8 egész és 2 tizedes ponttal elválasztva N 11 13

10. Mennyiség 26 egész és 8 tizedes ponttal elválasztva N 35 10

11. Mennyiségi egység C 3 10

12. Fajtakód C 3 10

13. Vámtarifaszám C 10 9

14. Bruttó tömeg N 8 11

15. Nettó tömeg N 8 12

206
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6.3. Adóraktár és bejegyzett kereskedõ bejelentése

Bizonylati bontás Azonosító Megjegyzés

Bejelentésokmány-fej BF

Bejelentésokmány-tételsorok BT Legalább 1-nek szerepelnie kell

6.3.1. Bejelentés fejadatok

Definíció Adattípus Max. hossz

1. BF C 2

2. Verzió 9, a következõ PM tájékoztató megjelenéséig C 2

3. Egyedi azonosító (TKO) C 20

4. EDI regisztrációs szám C 13

5. Fogadás dátuma D 8

6. VPID szám 1–12 pozíciója C 20

7. Engedélyszám (13 pozíciós) C 20

8. Feladó engedélyszám (20 pozíciós) C 20

9. Feladó neve C 70

10. Feladó ország ISO kódja C 2

11. Feladó címe C 70

247

6.3.2. Bejelentés-tételadatok

Definíció Adattípus Max. hossz

1. BT C 2

2. Egyedi azonosító (TKO) C 20

3. Tételsor száma N 3

4. Vámtarifaszám C 10

5. Fajtakód C 3

6. Feladott mennyiség 26 egész és 8 tizedes ponttal elválasztva N 35

7. Átvett mennyiség 26 egész és 8 tizedes ponttal elválasztva N 35

108

6.4. Készletnyilvántartás

A Készletnyilvántartásnak 3 típusa van, adóraktári napi-idõszaki, adóraktári havi vagy negyedéves és összevont havi
vagy negyedéves. Az adattartalmuk megegyezik, a típus és idõszaki tól-ig dátum a háromfélét megkülönbözteti.

Egy adatküldésben több KNY is szerepelhet, melyeket a 3. mezõ (ügyfél által képzett egyedi azonosító) különböztet
meg egymástól. A bizonylat fej és több tételsori adatokat tartalmazhat, egy fejadathoz minimum 4 tételsori adatnak sze-
repelnie kell.

Bizonylati bontás Azonosító Megjegyzés

Készletnyilvántartás-fej TF
Készletnyilvántartás-tételsorok TT A tételsori adat tartalmazza:

D) Növekedési és csökkenési adatait, lehet, hogy nincs hozzá
tartozó jogcím.
E) Zárlati adatokat megadott jogcímeken, minimum a nyitó és
záró készletadatoknak szerepelnie kell.
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6.4.1. Készletnyilvántartás-fejadatok KNYHZ, illetve KNYIZ

Definíció Adattípus Max. hossz

1. TF C 2

2. Verzió 9, a következõ PM tájékoztató megjelenéséig C 2

3. Termékmérleg hivatkozási sorszáma (ügyfél által képzett egyedi
hivatkozott azonosító)

C 13

4. EDI regisztrációs szám C 13

5. 1=adóalanyra összevont, 2=raktárengedélyes, 3=idõszaki C 1

6. A TM-et benyújtó VPID száma C 20

7. Az adóraktár jövedéki száma C 20

8. TM idõszaktól (ÉÉÉÉHHNN) D 8

9. TM idõszakig (ÉÉÉÉHHNN) D 8

10. Jöv. term. KN szerinti azonosító kódja C 10

11. Fajtakód az adómérték meghatározásához C 3

12. Kiskereskedelmi egységár N 5

13. Csomagolás db száma 0 vagy attól nagyobb szám N 3

14. Adat-összeállítás kelte (ÉÉÉÉHHNN) D 8

116

6.4.2. Készletnyilvántartás-tételadatok KNYHZ-01, illetve KNYIZ-01

Definíció Adattípus Max. hossz

1. TT C 2

2. Termékmérleg hivatkozási sorszáma (ügyfél által képzett egyedi
hivatkozott azonosító)

C 13

3. A vámhivatali tájékoztatónak megfelelõ jogcímkód C 8

4. Adómérték 9 egész és 2 tizedes ponttal elválasztva N 12

5. Adómérték %-os 2 egész * N 2

6. Számított adó 35 egész és 8 tizedes ponttal elválasztva N 44

7. Mennyiség 26 egész és 8 tizedes ponttal elválasztva N 35

116

* csak dohánygyártmány esetén

6.5. Szállítási nyilvántartások

Egy adatküldésben több SzNY is szerepelhet, melyeket a 3. mezõ (ügyfél által képzett egyedi azonosító) különböztet
meg egymástól. A bizonylat fej és több tételsori adatokat tartalmazhat, egy fejadathoz minimum 1 tételsori adatnak sze-
repelnie kell.

6.5.1. Szállítási nyilvántartás (8/2004. /III. 10./ PM rendelet 15. számú melléklet) bejegyzett kereskedõ, adóképviselõ

Bizonylati bontás Azonosító Megjegyzés

Okmányfej SF

Okmánytételsorok ST legalább 1-nek szerepelnie kell
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6.5.1.1. Fejadatok

Definíció Adattípus Max. hossz

1. SF C 2

2. Verzió 9, a következõ PM tájékoztató megjelenéséig C 2

3. Egyedi azonosító (ügyfél által képzett) C 10

4. EDI regisztrációs szám C 13

5. SzNY idõszaktól (ÉÉÉÉHHNN) kezdõ dátum D 8

6. SzNY idõszakig (ÉÉÉÉHHNN) záró dátum D 8

7. Bejegyzett kereskedõ engedélyszáma (8 pozíciós) C 20

8. Bejegyzett kereskedõ VPID száma 1–12 pozíció C 20

9. Adóképviselõ engedélyszáma (8 pozíciós) C 20

10. Adóképviselõ VPID száma 1–12 pozíció C 20

11. Adómentes felhasználó engedélyszáma (8 pozíciós) C 20

12. Adatösszeállítás kelte (ÉÉÉÉHHNN) D 8

151

6.5.1.2. Tételadatok

Definíció Adattípus Max. hossz

1. ST C 2

2. Egyedi azonosító (ügyfél által képzett) C 10

3. Vámtarifaszám C 10

4. Fajtakód C 3

5. Adómérték 9 egész és 2 tizedes ponttal elválasztva N 12

6. Csomagolás db száma 0 vagy attól nagyobb szám N 3

7. Kiskereskedelmi ár N 6

8. A vámhivatali tájékoztatónak megfelelõ jogcímkód C 8

9. Mennyiség 26 egész és 8 tizedes ponttal elválasztva N 35

10. Számított adó N 10

99

6.5.2. Szállítási nyilvántartás (8/2004. /III.1 0./ PM rendelet 20. számú melléklet) más tagállam csomagküldõ kereske-
dõjének adóügyi képviselõje

Bizonylati bontás Azonosító Megjegyzés

Okmányfej CF

Okmány tételsorok CT legalább 1-nek szerepelnie kell

754 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/6. szám



6.5.2.1. Fejadatok

Definíció Adattípus Max. hossz

1. CF C 2

2. Verzió 9, a következõ PM tájékoztató megjelenéséig C 2

3. Egyedi azonosító (ügyfél által képzett) C 10

4. EDI regisztrációs szám C 13

6. SzNY idõszaktól (ÉÉÉÉHHNN) kezdõ dátum D 8

7. SzNY idõszakig (ÉÉÉÉHHNN) záró dátum D 8

8. Más tagállam csomagküldõ kereskedõjének engedélyszáma C 20

9. Adóügyi képviselõ engedélyszáma (13 pozíciós) C 20

10. Adóügyi képviselõ VPID száma 1–12 pozíció C 20

11. Adat-összeállítás kelte (ÉÉÉÉHHNN) D 8

111

6.5.2.2. Tételadatok

Definíció Adattípus Max. hossz

1. CT C 2

2. Egyedi azonosító (ügyfél által képzett) C 10

3. Vámtarifaszám C 10

4. Fajtakód C 3

5. Adómérték 9 egész és 2 tizedes ponttal elválasztva N 12

6. Csomagolás db száma 0 vagy attól nagyobb szám N 3

7. Kiskereskedelmi ár N 6

8. A vámhivatali tájékoztatónak megfelelõ jogcímkód C 8

9. Mennyiség 26 egész és 8 tizedes ponttal elválasztva N 35

10. Számított adó N 10

99

7. Hatályba léptetõ rendelkezések

7.1. Jelen tájékoztató a közzététel napján lép hatályba.

7.2. A jelen tájékoztatóban foglaltakat a tájékoztató közzétételének hónapját követõ hónap elsõ napjától kell alkal-
mazni.

7.3. E tájékoztató közzétételével egyidejûleg a közvetlen számítógépes kapcsolati rendszer kialakítására vonatkozó
mûszaki követelményekrõl szóló 8002/2006. (PK. 5.) PM tájékoztató hatályát veszíti.

Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter
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MEHVM-KÖZLEMÉNY
A KÖZPONTI KÖZIGAZGATÁS INTEGRÁLT ÜDÜLTETÉSI RENDSZERÉBE TARTOZÓ

ÜDÜLÕKBEN ALKALMAZANDÓ TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
közleménye

a központi közigazgatás integrált üdültetési
rendszerébe tartozó üdülõkben alkalmazandó térítési

díjakról, valamint a térítési díj megfizetésének
határidejérõl

A központi közigazgatás integrált üdültetési rendszeré-
be tartozó üdülõk igénybevételének rendjérõl szóló
9/2001. (III. 23.) MeHVM rendelet 7. § (3) bekezdése
alapján a központi közigazgatás integrált üdültetési rend-
szerébe tartozó üdülõkben a 2008. évben alkalmazandó té-
rítési díjakat, valamint a térítési díj megfizetésével kapcso-
latos tájékoztatót a következõk szerint teszem közzé:

1. Tájékoztató a táblázatokban foglalt térítési díjak al-
kalmazásához.

A térítési díjak megfizetése
A jelentkezéssel egyidejûleg 10% foglaló fizetendõ

2008. március 15-ig, illetve pótjelentkezés esetén 2008.
március 31-ig. A kedvezményes térítési díj fennmaradó ré-
szét 2008. május 31-ig kell megfizetni. 2008. május 31-ét
követõ jelentkezés esetén a teljes térítési díj egy összegben
fizetendõ meg.

Fõszezoni ár érvényesül 2008. június 18-tól augusz-
tus 27-ig, valamint a húsvéti és a szilveszteri ünnepek tur-
nusaiban. Egész évben fõszezoni árat kell érvényesíteni
Lovasberényben, Bagolyírtáson, Noszvajon, Gödön, Pün-
kösdfürdõn, Sopronban, Siófokon és Dobogókõn.

Elõ-, illetõleg utószezoni árat kell érvényesíteni 2008.
június 4-tõl június 18-ig és 2008. augusztus 27-tõl szep-
tember 10-ig, valamint a kontingens kiajánláson kívüli
idõszakban.

Kedvezmények

A 3 éven aluli gyermekek térítésmentesen üdülhetnek,
ellátásukról a szülõ gondoskodik.

Az igényjogosult születési sorrendben harmadik és to-
vábbi együtt üdülõ gyermeke térítésmentesen üdülhet.

A három vagy több gyermeket, a fogyatékos gyermeket,
illetve gyermekét egyedül nevelõ rendvédelmi dolgozók
térítésmentes elhelyezésre a 39/1997. (XII. 22.) BM-ren-
delet 13. § (5) bekezdésében meghatározottak szerint há-
romévenként lehet pályázatot benyújtani a belügyi szerv
felügyeletét ellátó tárcához.

Az igényjogosult nagyszülõvel együtt üdülõ 10 éven
aluli unoka az elõ-, illetõleg utószezonban, továbbá az erre
kijelölt üdülõkben a fõszezonban (1)/b kategóriának meg-
felelõ térítési díj mellett üdülhet.

A kedvezményes térítési díjú üdültetést az igényjogo-
sultak és a velük együtt üdülõ hozzátartozók a nyári fõsze-
zonban évente összesen 2 hét idõtartamra vehetik igénybe
[9/2001. (III. 23.) MeHVM rendelet].

Felár

Az igényjogosult kifejezett kérése alapján történõ egy-
ágyas elhelyezés esetén éjszakánként 1000 Ft felárat kell
fizetni.

Módosítási díj

Az elsõ módosítás díjmentes, minden további módosítá-
sért kérelmenként 1000 Ft módosítási díjat kell fizetni.

Értelmezõ rendelkezés a térítési díj táblázataihoz

1. (1) igényjogosulti kategória:
a) igényjogosult,
b) igényjogosult közeli hozzátartozója:
– házastárs (élettárs, jegyes),
– gyermek 18 éves korig,
– 18 év feletti nappali tagozaton felsõoktatási tanulmá-

nyok folytatásáról tanulmányi igazolással rendelkezõ, kö-
zös háztartásban élõ eltartott gyermek,

c) a hõsi halottá, illetve szolgálati halottá nyilvánított
elhunyt személy özvegye, valamint önálló keresettel
nem rendelkezõ gyermeke mindaddig, amíg a 39/1997.
(VII. 18.) BM-rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatáro-
zott belügyi szervek tekintetében a BM jogutódjának gon-
doskodási kötelezettsége fennáll.

A jogosultságot a rendvédelmi szervek igazolják.

2. (2) hozzátartozói kategória:
a) 18 év feletti (1)/b pontban meghatározott feltételek-

nek meg nem felelõ gyermek,
b) gyermek házastársa,
c) szülõ, nagyszülõ,
d) testvér, unoka.

3. Az üdülés idõtartamának meghosszabbítására üres
szálláshely esetén van lehetõség az üdülõ kategóriájának
megfelelõ napi térítési díj megfizetésével.
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4. Rekreációs pihenés a fizikailag vagy szellemileg ki-
merült rendvédelmi állomány részére biztosított üdültetési
forma, melyre az üzemeltetõ térítés ellenében külön meg-
állapodást köt.

A kontingenselosztáson alapuló integrált üdültetés az
elõre meghatározott turnusonként vehetõ igénybe.

II. A 2008. évi igényjogosult térítési díjakról szóló táb-
lázatok (2008. évi fõszezoni árak, 2008. évi elõ- és utósze-
zoni árak, egyéb szolgáltatások térítési díja).

Budapest, 2008. január 22.

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

2008/6. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 757

Egyéb szolgáltatások térítési díja

Római part – Vízisporttelep 2008. évi térítési díjak

I. Napi bérletek

Szobák, férõhelyek

1. kategória

Igényjogosult és házastársa, igényjogosult nyugdíjas 1 300 Ft/nap

Igényjogosult önálló keresettel nem rendelkezõ gyermeke 900 Ft/nap

II. Szezonbérletek

Szobák, férõhelyek

Négy férõhelyes szobák bérlete

Igényjogosult és házastársa, igényjogosult nyugdíjas 70 000 Ft/év

Két férõhelyes szobák bérlete

Igényjogosult és házastársa, igényjogosult nyugdíjas 60 000 Ft/év

Szezonkabinbérlet (kétszemélyes)

Igényjogosult és házastársa, igényjogosult nyugdíjas 45 000 Ft/év

Vízieszközök tárolási díja

Kajak, kenu – igényjogosult (1. kategória) 20 000 Ft/év

Kielboot – igényjogosult (1. kategória) 23 000 Ft/év

III. Egyéb térítési díjak

Teniszbérlet

1. kategória

Igényjogosult, házastársa és gyermeke, igényjogosult nyugdíjas 13 000 Ft/év

Igényjogosult, házastársa és gyermeke, igényjogosult nyugdíjas 1 000 Ft/óra

Teniszpálya járulékos költség igényjogosultnak 1 000 Ft/óra

Mosatás (ágynemû-garnitúra ) 600 Ft/garn.

Szezonális bérletek 2008. évi térítési díjak

Révfülöp

családi bérlet 2 felnõtt + 2 gyermek belépésére jogosít 24 000 Ft/db

felnõttbérlet 9 500 Ft/db

gyerekbérlet a gyermek 6–18 éves koráig 4 900 Ft/db

Pünkösdfürdõ

családi bérlet 2 felnõtt + 2 gyermek belépésére jogosít 28 000 Ft/db

felnõttbérlet 13 000 Ft/db

gyerekbérlet a gyermek 6–18 éves koráig 8 000 Ft/db

Napi jegyet csak a bérlettel rendelkezõk vásárolhatnak a vendégeiknek.

Fenti árak bruttó árak, az általános forgalmi adó összegét is tartalmazzák.



2008. évi fõszezoni árak

Üdülõ

Megjegyzés
Térítési

díj

Igényjogosult és közeli hozzátartozói (1. kat.) 10 év alatti gyermek 50%os kedvezm. (1/a kat.)

megnevezés
kate-
gória

nyitvatartási
idõ

turnus napi turnus napi turnus napi turnus napi turnus napi turnus napi

Szállás Teljes panzió Félpanzió Szállás Teljes panzió Félpanzió

Bagolyirtás **+ éves Felújított szobák Ft/fõ 33 600 4800 16 800 2400

Bagolyirtás ** éves Ft/fõ 31 500 4500 15 750 2250

Balatonszemes *** éves 06. 18.–08. 27. Ft/fõ 38 500 5500 33 600 4800 19 250 2750 16 800 2400

Göd *** éves Ft/fõ 44 800 6400 39 900 5700 22 400 3200 19 950 2850

Lovasberény *** éves Ft/fõ 44 100 6300 39 200 5600 22 050 3150 19 600 2800

Noszvaj ** éves Ft/fõ 39 200 5600 34 300 4900 19 600 2800 17 150 2450

Pünkösdfürdõ *** éves reggelivel Ft/fõ 28 000 4 000 14 000 2000

Velence ** éves 06. 18.–08. 27. Ft/fõ 39 200 5600 34 300 4900 19 600 2800 17 150 2450

Siófok Hotel Aranypart ** éves B épület Ft/fõ 44 100 6300 39 200 5600 22 050 3150 19 600 2800

Sopron *** éves reggelivel Ft/fõ 28 000 4 000 14 000 2000

Dobogókõ *** éves „B és A/1” Ft/fõ 48 300 6900 43 400 6200 24 150 3450 21 700 3100

Dobogókõ ** éves A/2 Ft/fõ 46 900 6700 42 000 6000 23 450 3350 21 000 3000

Dobogókõ * éves A/3–4 Ft/fõ 42 000 6000 37 100 5300 21 000 3000 18 550 2650

Balatongyörök ** 06. 18.–08. 27. Ft/fõ 46 900 6700 42 000 6000 23 450 3350 21 000 3000

Balatongyörök * 06. 18.–08. 27. Ft/fõ 31 500 4500 26 600 3800 15 750 2250 13 300 1900

B.-györök bungaló ** 06. 18.–08. 27. csak szállás Ft/ház 78 400 11 200

Balatonlelle A ** 06. 18.–08. 27. Ft/fõ 35 000 5000 30 100 4300 17 500 2500 15 050 2150

Balatonlelle Park Hotel *+ 06. 18.–08. 27. Ft/fõ 36 400 5200 31 500 4500 18 200 2600 15 750 2250

Balatonvilágos ** 06. 18.–08. 27. ( FVM ) Ft/fõ 37 100 5300 32 200 4600 18 550 2650 16 100 2300

Révfülöp ** 06. 18.–08. 27. Ft/fõ 32 900 4700 28 000 4000 16 450 2350 14 000 2000

Révfülöp * 06. 18.–08. 27. Ft/fõ 25 900 3700 21 000 3000 12 950 1850 10 500 1500

Tihanyi Yacht Club ** 06. 18.–08. 27. Ft/fõ 43 400 6200 38 500 5500 21 700 3100 19 250 2750

Alsóörs **+ 06. 18.–08. 27. csak szállás Ft/fõ 19 600 2 800 9 800 1400

Alsóörs ** 06. 18.–08. 27. csak szállás Ft/fõ 17 500 2 500 8 750 1250

Balatonfüred ** 06. 18.–08. 27. csak szállás Ft/fõ 19 600 2 800 9 800 1400

Gyógyvízi üdülési lehetõségek – lekéréses formában

Igal kulcsos ház ** 06. 18.–08. 27. csak szállás Ft/ház 78 400 11 200

Mezõkövesd *** 06. 18.–08. 27. 6 éjsz. szállás Ft/fõ 15 000 2 500 7 500 1250

Berekfürdõ ** 06. 18.–08. 27. 6 éjsz. szállás Ft/fõ 15 000 2 500 7 500 1250
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2008. évi elõ- és utószezoni árak (idõszak: 06. 04–18. és 08. 27.–09. 10.)

Üdülõ

Megjegyzés
Térítési

díj

Igényjogosult és közeli hozzátartozói (1. kat.) 10 év alatti gyermek 50%-os kedvezm. (1/a kat.)

megnevezés
kate-
gória

nyitvatartási
idõ

turnus napi turnus napi turnus napi turnus napi turnus napi turnus napi

Szállás Teljes panzió Félpanzió Szállás Teljes panzió Félpanzió

Balatongyörök ** 2 + 2 turnus Ft/fõ 42 000 6000 37 100 5300 21 000 3000 18 550 2650

Balatongyörök * ” Ft/fõ 30 100 4300 25 200 3600 15 050 2150 12 600 1800

B.-györök – bungaló ** ” csak szállás Ft/ház 63 000 9000

Balatonlelle A ** ” Ft/fõ 28 000 4000 23 100 3300 14 000 2000 11 550 1650

Balatonlelle Park Hotel *+ ” Ft/fõ 30 100 4300 25 200 3600 15 050 2150 12 600 1800

Balatonszemes *** ” Ft/fõ 30 800 4400 25 900 3700 15 400 2200 12 950 1850

Balatonvilágos ** ” Ft/fõ 31 500 4500 26 600 3800 15 750 2250 13 300 1900

Révfülöp ** ” Ft/fõ 26 600 3800 21 700 3100 13 300 1900 10 850 1550

Révfülöp * ” Ft/fõ 21 700 3100 16 800 2400 10 850 1550 8 400 1200

Tihany Yacht Club ** ” Ft/fõ 33 600 4800 28 700 4100 16 800 2400 14 350 2050

Velence ** ” Ft/fõ 31 500 4500 26 600 3800 15 750 2250 13 300 1900

Alsóõrs **+ ” csak szállás Ft/fõ 17 500 2500 8750 1250

Alsóõrs ** ” csak szállás Ft/fõ 15 400 2200 7700 1100

Balatonfüred ** ” csak szállás Ft/fõ 17 500 2500 8750 1250

Gyógyvízi üdülési lehetõségek – lekéréses formában

Igal kulcsos ház ** 2 + 2 turnus csak szállás Ft/ház 63 000 9000

Igal kulcsos ház igénybevétele esetén az elszállásolható létszám maximum 4 fõ.
Balatongyörök bungaló igénybevétele esetén az elszállásolható létszám maximum 4 fõ, étkezés a szállodában igényjogosulti áron igényelhetõ.
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2008. január 24–30.)

(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

20. 51. évfolyam L 20. szám (2008. január 24.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 55/2008/EK rendelete (2008. január 21.) a Moldovai Köztársaságnak szánt
autonóm kereskedelmi kedvezmények bevezetésérõl, valamint a 980/2005 rendelet és a
2005/924/EK bizottsági határozat módosításáról

A Bizottság 56/2008/EK rendelete (2008. január 23.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/72/Euratom:

* A Bizottság határozata (2007. november 22.) az ITER-megállapodás, az ITER-szervezet ré-
szére kiváltságok és mentességek nyújtásáról szóló megállapodás és a tágabb megközelítés
keretében folytatandó tevékenységekrõl szóló megállapodás Svájc területére való alkalma-
zásáról, valamint Svájcnak a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás-
ban való tagságáról szóló, az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) és a Svájci Állam-
szövetség (Svájc) közötti megállapodás levélváltás formájában történõ megkötésérõl

2008/73/EK, Euratom:

* A Bizottság határozata (2007. december 20.) a közösségi polgári védelmi mechanizmus ki-
alakításáról szóló 2007/779/EK, Euratom tanácsi határozatnak a végrehajtási szabályairól
szóló 2004/277/EK, Euratom határozat módosításáról [az értesítés a C(2007) 6464. számú
dokumentummal történt]1

1EGT-vonatkozású szöveg
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Helyesbítések

* Helyesbítés a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe
történõ behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekrõl
szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvhez (HL L 169., 2000. 7. 10.) (Magyar
nyelvû különkiadás 3. fejezet, 29. kötet, 258. o.)

21. 51. évfolyam L 21. szám (2008. január 24.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

KÖLTSÉGVETÉSEK

Európai Parlament

2008/57/EK, Euratom:

* Az Európai Unió 2007-es pénzügyi évre vonatkozó 7. számú költségvetési módosításának
végleges elfogadása

22. 51. évfolyam L 22. szám (2008. január 25.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 57/2008/EK rendelete (2008. január 24.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 58/2008/EK rendelete (2008. január 24.) a tagállamok intervenciós hivatalainak
birtokában lévõ gabonának a közösségi piacon történõ továbbértékesítésére irányuló folya-
matos pályázati felhívás megnyitásáról szóló 712/2007/EK rendelet módosításáról

* A Bizottság 59/2008/EK rendelete (2008. január 24.) 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
91. alkalommal történõ módosításáról

* A Bizottság 60/2008/EK rendelete (2008. január 24.) a teljesen vagy félig hántolt rizs be-
hozatali vámkontingensének a 2008. évi alidõszakokra való felosztása tekintetében a
327/98/EK rendelettõl való eltérésrõl

* A Bizottság 61/2008/EK rendelete (2008. január 24.) az állati eredetû élelmiszerekben talál-
ható állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapí-
tására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet II. mel-
lékletének a dinoproston tekintetében történõ módosításáról1

A Bizottság 62/2008/EK rendelete (2008. január 24.) a borágazat termékeire vonatkozó kiviteli en-
gedélyek kiállításáról

1EGT-vonatkozású szöveg
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2008/74/EK:

* A Tanács határozata (2007. október 9.) az egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamai,
másrészrõl a Dél-afrikai Köztársaság közötti kereskedelemrõl, fejlesztésrõl és együttmûkö-
désrõl szóló megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai
Unióhoz történõ csatlakozása figyelembevétele céljából készült kiegészítõ jegyzõkönyv alá-
írásáról és ideiglenes alkalmazásáról

Kiegészítõ jegyzõkönyv az egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrõl a Dél-afri-
kai Köztársaság közötti kereskedelemrõl, fejlesztésrõl és együttmûködésrõl szóló megállapodás-
hoz, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történõ csatlakozása figyelem-
bevétele céljából

2008/75/EK:

* A Tanács határozata (2008. január 21.) a Nemzetközi Kávétanácsban a kávéról szóló
2007. évi nemzetközi megállapodás letéteményesének kijelölésével kapcsolatban a Közös-
ség által képviselendõ álláspontról

Helyesbítések

* Helyesbítés a kozmetikai termékekrõl szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv III. mellék-
letének a mûszaki fejlõdéshez történõ hozzáigazítása céljából való módosításáról szóló,
2007. augusztus 29-i 2007/53/EK bizottsági irányelvhez (HL L 226., 2007. 8. 30.)

* Helyesbítés a 94/39/EK irányelvnek az ellési bénulás csökkentésére szánt takarmányok vo-
natkozásában történõ módosításáról szóló, 2008. január 9-i 2008/4/EK bizottsági irányelv-
hez (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 6., 2008. 1. 10.)

23. 51. évfolyam L 23. szám (2008. január 26.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 63/2008/EK rendelete (2008. január 21.) az Indiából származó dihidro-mircenol
behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetésérõl és a kivetett ideiglenes
vám végleges beszedésérõl

A Bizottság 64/2008/EK rendelete (2008. január 25.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 65/2008/EK rendelete (2008. január 25.) a 3448/93/EK tanácsi rendelet hatálya
alá tartozó mezõgazdasági termékek feldolgozásával elõállított, Norvégiából származó
egyes áruknak az Európai Közösségbe való behozatalával kapcsolatos, 2008-ra és az azt kö-
vetõ évekre vonatkozó vámkontingensek megnyitásáról

* A Bizottság 66/2008/EK rendelete (2008. január 25.) a 3448/93/EK tanácsi rendelet hatálya
alá tartozó mezõgazdasági termékek feldolgozásával elõállított, egyes Norvégiából szár-
mazó áruknak az Európai Közösségbe való behozatalára vonatkozó 2008. évi vámkontin-
gens megnyitásáról
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* A Bizottság 67/2008/EK rendelete (2008. január 25.) a jövedéki adó alóli mentesség alkal-
mazásában az alkohol teljes denaturálására vonatkozó eljárások kölcsönös elismerésérõl
szóló 3199/93/EK rendelet módosításáról

A Bizottság 68/2008/EK rendelete (2008. január 25.) 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 69/2008/EK rendelete (2008. január 25.) a 327/98/EK rendelettel a 2008. januári alidõ-
szakra megnyitott vámkontingensek keretében történõ rizsbehozatalra vonatkozó engedélyek kibo-
csátásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS ÁLTAL EGYÜTTESEN ELFOGADOTT HATÁ-
ROZATOK

* Az Európai Parlament és a Tanács 70/2008/EK Határozata (2008. január 15.) a papírmen-
tes vám- és kereskedelmi környezetrõl

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2008/76/EK:

* A Tanács határozata (2008. január 21.) a Nemzetközi Kakaótanácsban a 2001. évi, kakaóról
szóló nemzetközi megállapodás hatályának meghosszabbításával kapcsolatban a Közösség
által képviselendõ álláspontról

Bizottság

2008/77/EK:

* A Bizottság határozata (2008. január 25.) a Bulgáriában a vaddisznók klasszikus sertéspes-
tisének felszámolására, valamint e vaddisznók klasszikus sertéspestis elleni sürgõsségi vak-
cinázására irányuló 2008. évi tervek jóváhagyásáról [az értesítés a C(2008) 270. számú do-
kumentummal történt]

AJÁNLÁSOK

Bizottság

2008/78/EK:

* A Bizottság ajánlása (2008. január 10.) az euróra történõ jövõbeli átállások megkönnyítését
célzó intézkedésekrõl [az értesítés a C(2007) 6912. számú dokumentummal történt]

24. 51. évfolyam L 24. szám (2008. január 29.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 75/2008/EK rendelete (2008. január 28.) Európai Közösség és egyes országok kö-
zötti preferenciális kereskedelemre irányadó rendelkezések alapján a származási igazolá-
sok Közösségben történõ kiadásának és kiállításának, valamint egyes elfogadott exportõri
engedélyek kiadásának megkönnyítésére irányuló eljárásokról szóló 1207/2001/EK rende-
let módosításáról1

1EGT-vonatkozású szöveg
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A Bizottság 76/2008/EK rendelete (2008. január 28.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 77/2008/EK rendelete (2008. január 28.) az AKCS-jegyzõkönyv és az Indiával
kötött megállapodás alapján behozandó nádcukorra vonatkozó szállítási kötelezettségek
2007–2008-as szállítási idõszakra történõ meghatározásáról

IRÁNYELVEK

* Az Európai Parlament és a Tanács 2008/1/EK irányelve (2008. január 15.) a környezet-
szennyezés integrált megelõzésérõl és csökkentésérõl (kodifikált változat)1

* Az Európai Parlament és a Tanács 2008/2/EK irányelve (2008. január 15.) a kerekes mezõ-
gazdasági vagy erdészeti traktorok látómezõjérõl és szélvédõtörlõirõl (kodifikált változat)1

ELJÁRÁSI SZABÁLYZATOK

* A Bíróság eljárási szabályzatának módosítása

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2008/79/EK, Euratom:

* A Tanács határozata (2007. december 20.) a Bíróság alapokmányáról szóló jegyzõkönyv
módosításáról

* Nyilatkozat

Bizottság

2008/80/EK:

* A Bizottság határozata (2007. december 21.) az Osztrák Köztársaság által egyes fluortartal-
mú üvegházhatást okozó gázokra vonatkozóan bejelentett nemzeti rendelkezésekrõl [az ér-
tesítés a C(2007) 6646. számú dokumentummal történt]1

MEGÁLLAPODÁSOK

Tanács

* Tájékoztatás az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság közötti, az engedély nélkül
tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás hatálybalépésérõl

* Tájékoztatás az Európai Közösség és a Montenegrói Köztársaság közötti, az engedély nél-
kül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás hatálybalépésérõl

* Tájékoztatás az Európai Közösség és a Szerb Köztársaság közötti, az engedély nélkül tar-
tózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás hatálybalépésérõl

* Tájékoztatás az Európai Közösség és Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság közötti, az en-
gedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás hatálybalépé-
sérõl

* Tájékoztatás az Európai Közösség és Bosznia és Hercegovina közötti, az engedély nélkül
tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás hatálybalépésérõl

1EGT-vonatkozású szöveg

764 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/6. szám



* Tájékoztatás az Európai Közösség és Ukrajna közötti, a személyek visszafogadásáról szóló
megállapodás hatálybalépésérõl

* Tájékoztatás az Európai Közösség és az Albán Köztársaság közötti, a vízumok kiadásának
megkönnyítésérõl szóló megállapodás hatálybalépésérõl

* Tájékoztatás az Európai Közösség és Bosznia és Hercegovina közötti, a vízumok kiadásá-
nak megkönnyítésérõl szóló megállapodás hatálybalépésérõl

* Tájékoztatás az Európai Közösség és a Montenegrói Köztársaság közötti, a vízumok kiadá-
sának megkönnyítésérõl szóló megállapodás hatálybalépésérõl

* Tájékoztatás az Európai Közösség és Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság közötti, a vízu-
mok kiadásának megkönnyítésérõl szóló megállapodás hatálybalépésérõl

* Tájékoztatás az Európai Közösség és a Szerb Köztársaság közötti, a vízumok kiadásának
megkönnyítésérõl szóló megállapodás hatálybalépésérõl

* Tájékoztatás az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság közötti, a vízumok kiadásá-
nak megkönnyítésérõl szóló megállapodás hatálybalépésérõl

* Tájékoztatás az Európai Közösség és Ukrajna közötti, a vízumok kiadásának megkönnyíté-
sérõl szóló megállapodás hatálybalépésérõl

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2008/81/KKBP közös álláspontja (2008. január 28.) a Sierra Leonéról szóló
98/409/KKBP közös álláspont módosításáról

25. 51. évfolyam L 25. szám (2008. január 30.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 78/2008/EK rendelete (2008. január 21.) a közös agrárpolitika keretében kidolgo-
zott távérzékelési alkalmazások segítségével a Bizottság által a 2008–2013 közötti idõszak-
ban meghozandó intézkedésekrõl

* A Tanács 79/2008/EK rendelete (2008. január 28.) az egyes ESZAK- és EK-acéltermékek
Macedónia volt Jugoszláv Köztársaságból az Európai Közösségbe történõ kivitelérõl (ket-
tõs ellenõrzési rendszer) szóló 152/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl

A Bizottság 80/2008/EK rendelete (2008. január 29.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 81/2008/EK rendelete (2008. január 29.) a cukorágazat egyes termékeire az
1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítõ
importvámok összegének módosításáról

* A Bizottság 82/2008/EK rendelete (2008. január 28.) a vám- és a statisztikai nómenklatúrá-
ról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet módosításának fi-
gyelembevétele céljából a 32/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2008/82/EK:

* Az EK–Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság Stabilizációs és Társulási Tanács 1/2007 ha-
tározata (2007. december 20.) az EK–Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság stabilizációs
és társulási megállapodása (acéltermékekrõl szóló) 2. jegyzõkönyvének módosításáról

2008/83/EK:

* Az AKCS–EK Miniszterek Tanácsának 4/2007 határozata (2007. december 20.) az
AKCS–EK partnerségi megállapodás Dél-Afrikáról szóló 3. jegyzõkönyvének módosí-
tásáról
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A Közbeszerzési Értesítõ 13. számának (2008. január 30.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

5261 BOTÉSZ Bodzatermelõk Értékesítõ Szövetkezete (új és
használt gépjármûvek, szállítóeszközök beszerzése
– K. É. – 1319/2008)

5267 Budapest Fõváros XV. Kerületi Önkormányzat (Palo-
ta-busz közforgalmú autóbuszjárat üzemeltetése
– K. É. – 1314/2008)

5273 Fõvárosi Központi Egészségügyi Beszerzõ és Szervezõ
Kft. (különféle laboratóriumi reagensek beszerzése,
automata készülék használatba adásával – K. É. –
0452/2008)

5284 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. (gép-
jármûvek beszerzése – K. É. – 1352/2008)

5290 Isaszeg Nagyközség Önkormányzata (élelmiszer-alap-
anyagok beszerzése önkormányzati költségvetési szer-
vek részére – K. É. – 1279/2008)

5296 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ [KIKSZ
– Az európai uniós közlekedési infrastruktúrafejlesztési
forrásokhoz (NFT, ÚMFT) kapcsolódó PR-, marketing-
kommunikációs, médiavásárlási és kreatív feladatok
megvalósítása – K. É. – 1185/2008]

5303 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tervezési szerzõdés
az M4 gyorsforgalmi út Abony–Fegyvernek közötti sza-
kasz környezeti és örökségvédelmi hatástanulmánya el-
készítésére, valamint a környezetvédelmi engedély be-
szerzésére – K. É. – 1215/2008)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás

megindítására

5309 Jánoshalma Város Önkormányzata (a jánoshalmi kistérség
egészségügyi fejlesztésével, azon belül is elsõsorban járó-
beteg-rendelõintézet létrehozása és fejlesztése projektek-
kel kapcsolatos vezetési tanácsadási és projektmenedzs-
ment-szolgáltatások – K. É. – 1136/2008)

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás

megindítására

5316 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (hitelezési és kockázat-
kezelési folyamatok átvilágítása – K. É. – 1507/2008)

Részvételi felhívás egyes ágazatokban

5322 Mol Földgázszállító Zrt. (Mol Földgázszállító Zrt. 2008.
évi mûtárgy-rehabilitáció és vezetékszakasz-kiváltások
– K. É. – 1382/2008)



A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás egyes ágazatokban

5331 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (biztosítási szolgáltatá-
sok nyújtása a FÕTÁV Zrt. részére – K. É. – 1309/2008)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

5337 FVM Magyar Közösségi Agrármarketing Centrum Kht.
(vállalkozási szerzõdés magyar nemzeti stand építése,
üzemeltetése és bontása, valamint magyar–horvát
üzletember-találkozó szervezése tárgyában az alábbi
helyszínen és idõpontban – K. É. – 1553/2008)

5340 Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tatabá-
nya megyei jogú város közigazgatási területén 20 oktatá-
si intézményben közétkeztetés biztosítása – K. É. –
1375/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

5349 Kecskeméti Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht.
(hidraulikai eszközök beszerzése – K. É. – 0279/2008)

5353 Kecskeméti Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht.
(pneumatikai eszközök beszerzése – K. É. – 0281/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

5359 Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (Bécsi kapu
tér–Táncsics Mihály utca burkolatátépítése – K. É. –
1246/2008)

5364 Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (Balassa-
gyarmati Fegyház és Börtön konyharekonstrukciója
– K. É. – 20705/2007)

5367 Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház és
Rendelõintézet (8 db klinikai defibrillátor monitorral,
nyomtatóval és külsõ pacemakerrel, 10 db 6 csatornás
EKG-készülék, 2 db nagy teljesítményû nagyfrekvenci-
ás sebészeti vágó-koaguláló készülék, 1 db fülészeti fúró
– K. É. – 1387/2008)

5372 Nemzeti Hírközlési Hatóság (Szeged: takarítás, üzemel-
tetés – K. É. – 1333/2008)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

5378 Államadósság Kezelõ Központ Zrt. (éves szinten 3 mil-
lió darab kincstári takarékjegy nyomdai elõállítása és
leszállítása – K. É. – 18658/2007)

5380 Belvárosi Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht. (kivi-
telezés befejezése – ajánlattételi szakasz eredményérõl
szóló tájékoztató – K. É. – 1392/2008)

5383 Csillag Lakásfenntartó Szövetkezet, Szeged (Szeged, Bu-
dapesti krt. 6/A–B iparosított technológiával épült la-
kóépület energiatakarékos felújítása – K. É. –
1252/2008)

5385 Debreceni Egyetem nevében az egyetem Orvos- és Egész-
ségtudományi Centruma (EM-207. extrakorporális és
peritoneális kezelések – K. É. – 1282/2008)

5386 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. [tar-
talék légiforgalmi irányító központ (ANS III.) engedé-
lyezési tervdokumentációjának és tenderdokumentáci-
ójának elkészítése – K. É. – 1451/2008]

5389 Kapuvár Város Önkormányzata (Lumniczer Sándor
Kórház angiológiai rehabilitációs központ kialakítása,
kiviteli tervek – K. É. – 1253/2008)

5392 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Ip. tech.
2007-II – K. É. – 0948/2008)

5401 Körösök Völgye Natúrpark Egyesület (határtalanul két
keréken elnevezésû HURO 0602/014 sz. Békéscsaba
Bánya-tó és a méhkeréki határátkelõ útvonalon,
32–37 km kerékpárút engedélyes és kiviteli tervének el-
készítése – K. É. – 1201/2008)

5404 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (EU komm
02 Az Európai Unió kommunikációs és információs po-
litikája végrehajtása keretében „Egyetemes Európa”
országos kommunikációs és PR-kampány teljes körû
lebonyolítása – K. É. – 1259/2008)

5406 Magyar Közút Kht. (egyszárnyú hóeke beszerzése
– K. É. – 1473/2008)

5408 Magyar Közút Kht. (közúti mûanyag vezetõoszlop be-
szerzése 2008. – K. É. – 1467/2008)

5413 Magyar Közút Kht. (mérlegelõhely felújítása – K. É. –
1469/2008)

5415 Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet
(NUSI BOK – K. É. – 1592/2008)

5418 Önkormányzati Társulás az Észak-alföldi Régió Ivóvíz-mi-
nõségének Javításáért [az észak-alföldi ivóvízminõség-ja-
vító program (I. ütem), települési vízellátó hálózatok re-
konstrukciója tágyú közbeszerzési eljárás eredményérõl
szóló tájékoztató – K. É. – 1476/2008]

5422 Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság (objektumõrzés
– K. É. – 1258/2008)

5424 PK. Zrt. Pécsi Közlekedési Zártkörûen Mûködõ Részvény-
társaság (városi közforgalmú közlekedésre alkalmas
5 db szóló és 5 db csuklós, alacsony padlós új autóbusz
beszerzése – K. É. – 1320/2008)

5426 Semmelweis Egyetem (alkoholok beszerzése – K. É. –
1170/2008)

5429 Szépmûvészeti Múzeum (a Szépmûvészeti Múzeum idõ-
szaki kiállításainak teljes körû megszervezése
2007–2009. években – K. É. – 20882/2007)

5434 Szépmûvészeti Múzeum (katalógusok grafikai tervezése
és nyomdai kivitelezése, továbbá plakátok, szórólapok,
meghívók, egyéb tájékoztató anyagok nyomdai kivite-
lezése, valamint kapcsolódó nyomdai szolgáltatások
– K. É. – 20878/2007)

5441 Szolnoki Fõiskola (Student Kollégium létesítményeinek
és külsõ környezetének teljes körû üzemeltetése
– K. É. – 1255/2008)
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5444 Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány (a Wesselényi
Közalapítvány számára A kategóriás, bútorozatlan iro-
da és hozzá tartozó parkolóhely tulajdonjogának meg-
szerzése – K. É. – 19278/2007)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

5447 Csongrád Város Önkormányzata (homokhátsági hulla-
dékgazdálkodási rendszer keretében megvalósuló léte-
sítmények, illetve beszerzett eszközök vagyonkezelése,
illetve a rendszerben részt vevõ önkormányzatok részé-
re települési hulladékkezelési közszolgáltatás ellátása
– K. É. – 1318/2008)

5449 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (tájékoztató a
részvételi szakasz eredményérõl a közlekedési alapokra
nevelés multimédiás szoftver fejlesztése és biztonságos
közlekedésre nevelõ online „Flash” játék fejlesztése
3 korosztály számára tárgyú gyorsított tárgyalásos el-
járásban – K. É. – 20712/2007)

5451 Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
(EM-201., ajánlatkérõ telephelyén hõszolgáltatás
– K. É. – 18886/2007)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

5453 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (KSzF) [nagy telje-
sítményû számítógép és tárolórendszerek (2007. évi tel-
jesítések) – K. É. – 1515/2008]

5455 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (KSzF) [nyomtató-
rendszerek szállítása (2007-es évi teljesítések) – K. É. –
1508/2008]

5457 Semmelweis Egyetem (Semmelweis Egyetem 18 kliniká-
ja részére 12 hónapra elegendõ orvosi röntgenfilmek,
vegyszerek szállítása, valamint a klinikák röntgen-
film-elõhívó berendezéseinek negyedéves karban-
tartása – K. É. – 1112/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

5460 ESZA Kht. (legalább 2775 m2 legfeljebb 3300 m2 nettó
alapterületû, egy épületben elhelyezkedõ klimatizált
bérlemény bérbevétele a kapcsolódó üzemeltetési költ-
ségekkel együtt – K. É. – 0187/2008)

5461 ESZA Kht. (HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetû
emberek, köztük romák foglalkoztathatóságának javí-
tása és a HEFOP/2004/2.3.2. Alternatív Foglalkoztatási
szolgáltatások – szakmai monitorfeladatok ellátása
– K. É. – 0425/2008)

5462 ESZA Kht. (HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetû
emberek, köztük romák foglalkoztathatóságának javí-
tása és a HEFOP/2004/2.3.2. Alternatív Foglalkoztatási
szolgálatások – vezetõ monitorfeladatok ellátása
– K. É. – 0428/2008)

5462 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (Kenézy Gyula Kór-
ház-Rendelõintézet címzett támogatású rekonstrukció-
ja és bõvítése – K. É. – 0312/2008)

5463 Hajdúhadház Város Önkormányzata (Galambos, Kinizsi,
Táncsics és Városkert utcákon szilárd útburkolat és
csapadékvíz-elvezetõ hálózat kiépítése – K. É. –
0421/2008)

5464 Hajdúhadház Város Önkormányzata (ajánlatkérõ belte-
rületén a Téglási és Vásártér utcákon szilárd útburko-
lat és csapadékvíz-elvezetõ hálózat kiépítése – K. É. –
0420/2008)

5464 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési és Biztonsági Beru-
házási Hivatal (egészségügyi textíliák tisztítása és ahhoz
kapcsolódó szolgáltatások – 25204/06-90/65 – K. É. –
0407/2008)

5466 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.
(MATIAS-rendszer, szoftverfejlesztés – K. É. –
1364/2008)

5466 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (szerverterem, valamint üzemeltetõszemélyzet el-
helyezésére alkalmas kiszolgálóterület bérlete, továbbá
kapcsolódó adatátviteli szolgáltatás nyújtása – K. É. –
0399/2008)

5468 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (vasúti jármûvek lengéscsillapítóinak javítása
– K. É. – 0114/2008)

5468 Miniszterelnöki Hivatal Államreform Bizottság Titkársá-
ga (minisztériumok feladat- és hatáskörébe tartozó
közfeladatok felülvizsgálatának szervezése és támoga-
tása és javaslattétel a szükséges módosításokra
– K. É. – 0405/2008)

5471 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (2 dl-es po-
haras tej – K. É. – 0437/2008)

5472 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a szer-
zõdés módosításról a 4. sz. fõút Abony elkerülõ szakasz
tározó-párologtató medencék építése tárgyában
– K. É. – 0832/2008)

5472 Oktatási és Kulturális Minisztérium [Budavári Nagybol-
dogasszony (Mátyás) templom mûemléki rekonstrukci-
ója építési beruházás kivitelezési munkáinak teljes kö-
rû lebonyolítása – K. É. – 0426/2008]

5473 Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság (ajánlatkérõhöz tar-
tozó 13 rendõrkapitányság és 31 rendõrörs takarítása
– K. É. – 0409/2008)

5474 Tokaj Város Önkormányzata (tokaji kulturális és konfe-
renciaközpont építése – K. É. – 0403/2008)

5475 Váci Fegyház és Börtön (levesportermék – K. É. –
0439/2008)

5475 Váci Fegyház és Börtön (instant termékek – K. É. –
0441/2008)

5476 Váci Fegyház és Börtön (szárazárutermékek – K. É. –
0438/2008)

5476 Váci Fegyház és Börtön (savanyúságtermékek – K. É. –
0440/2008)
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Helyesbítés

5478 Csongrád Város Önkormányzata, a homokhátsági regioná-
lis tulajdonközösség gesztora, intézménye helyesbítése
(a Közbeszerzési Értesítõ 2008. január 23-i 10. számában
K. É. – 0718/2008 számon megjelent ajánlati felhívás he-
lyesbítése – K. É. – 1680/2008)

5478 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa
András Oktató Kórháza helyesbítése (infúziós eszközök
javítása – K. É. – 1546/2008)

Módosítás

5479 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Okta-
tó Kórház módosítása (a Közbeszerzési Értesítõ 2007. de-
cember 21-i 145. számában K. É. – 18657/2007 számon
megjelent egyszerûsített eljárás ajánlati felhívásának
módosítása – K. É. – 1638/2008)

Visszavonás

5481 Központi Statisztikai Hivatal visszavonása (a Közbeszer-
zési Értesítõ 2008. január 11-i 5. számában K. É. –
20808/2007 számon megjelent egyszerû eljárás ajánlat-
tételi felhívásának visszavonása – K. É. – 1710/2008)

5481 Polgármesteri Hivatal Gondozási Központ Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat, Encs (a Közbeszerzési Értesítõ
2007. november 9-i, 127. számában, K. É. – 16935/2007
számon megjelent egyszerû eljárás ajánlattételi felhívá-
sának visszavonása – K. É. – 18579/2007)

A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG HATÁROZATAI

5483 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Keleti Építõipari Kft. jogorvoslati kérelme a Pécsi
Vízmû Zrt. közbeszerzési eljárása ellen – K. É. –
1728/2008)

5490 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(az ÖKOVÍZ Kft. jogorvoslati kérelme a Lakitelek
Nagyközség Önkormányzata közbeszerzési eljárása el-
len – K. É. – 1409/2008)

5497 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Rádió Taxi Kft. kérelmezõ jogorvoslati kérelme a
Magyar Televízió Zrt. közbeszerzési eljárása ellen
– K. É. – 1730/2008)

5504 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Schumann-Fischer Kft. jogorvoslati kérelme Déva-
ványa Város Önkormányzata közbeszerzési eljárása el-
len – K. É. – 1729/2008)

5510 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a COLOR-GARDEN Kft. jogorvoslati kérelme a Bu-
dapesti Temetkezési Intézet Zrt. közbeszerzési eljárása
ellen – K. É. – 1493/2008)

5517 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a C.C. Audit Kft. jogorvoslati kérelme az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár közbeszerzési eljárása ellen
– K. É. – 1495/2008)

5522 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a KOMPAN Képviselet jogorvoslati kérelme Zala-
egerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közbe-
szerzési eljárása ellen – K. É. – 1494/2008)

5526 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Rapiscan System Ltd. jogorvoslati kérelme a Vám-
és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága közbeszer-
zési eljárása ellen – K. É. – 1635/2008)

5535 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(az ÉGSZI SENIOR Kutató és Szervezõ Kft. jogorvos-
lati kérelme Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata közbeszerzési eljárása ellen – K. É. –
1496/2008)

5543 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Közbeszerzési Döntõbizottság elnöke által hivatalból
kezdeményezett jogorvoslati eljárása a Magyar Állam-
kincstár közbeszerzési eljárása ellen – K. É. –
1727/2008)

5546 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság elnöke által az Állattenyésztési és Takarmányozási
Kutatóintézet ellen hivatalból kezdeményezett jogor-
voslati eljárás – K. É. – 1634/2008)

5550 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a KE-VÍZ 21-KELET-ÚT-OMS Konzorcium és a
Vegyépszer–Penta Konzorcium jogorvoslati kérelme
az Önkormányzati Társulás az Észak-alföldi Régió Ivó-
víz-minõségének Javításáért közbeszerzési eljárása el-
len – K. É. – 1600/2008)

BÍRÓSÁGI ÍTÉLETEK

5571 Fõvárosi Bíróság 13.K.31.850/2007/6. számú ítélete
(K. É. – 1527/2008)

5573 Fõvárosi Bíróság 13.K.31.880/2007/14. számú ítélete
(K. É. – 1731/2008)

5577 Fõvárosi Bíróság 13.K.31.882/2007/13. számú ítélete
(K. É. – 1732/2008)

5579 Fõvárosi Bíróság 13.K.31.754/2007/14. számú ítélete
(K. É. – 1523/2008)
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A Közbeszerzési Értesítõ 14. számának (2008. február 1.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

5592 Budapest Fõváros Önkormányzata (független hivatalos
közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása a zajtér-
képre épülõ intézkedési terv elkészítése tárgyú, közös-
ségi eljárási rend szerinti közbeszerzési eljárás lefoly-
tatásáig – K. É. – 1137/2008)

5597 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (a pilisi állomás át-
építése, Pilis–Albertirsa vonalszakasz felújítása
– K. É. – 1235/2008)

5604 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [ajánlati felhívás az
1004/2007. (I. 30.) Korm. határozat alapján a KÖZOP
keretében megvalósításra kerülõ egyes közútépítések-
hez kapcsolódó lebonyolító mérnöki tevékenység ellá-
tása – K. É. – 1378/2008]

Részvételi felhívás egyes ágazatokban

5623 MIVÍZ Miskolci Vízmû Kft. (szennyvíziszap-szállítás és
-elhelyezés – K. É. – 1363/2008)

Visszavonás

5629 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség visszavonása (keretszerzõdés haemodinamika
egészségügyi anyagai szállítására tárgyú ajánlati felhí-
vás visszavonása – K. É. – 1557/2008)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

5635 Diákhitel Központ Zrt. (könyvvizsgálói feladatok elvég-
zése – K. É. – 1574/2008)

Magyar Agrárkamara (250 ±10% alkalmazottja részére
adómentes étkezési utalvány beszerzése 10 000 Ft/fõ/hó,
valamint a kapcsolódó szolgáltatások biztosítása – K. É. –
1132/2008)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

5647 Dunaharaszti Város Önkormányzata (Dunaharaszti város
zöldterületeinek karbantartása, közterületek tisztán-
tartása – K. É. – 1587/2008)

5652 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (hegesztõ-lángvágó
szakmunkás, betanított munkás és segédmunkás kiköl-
csönzése – K. É. – 1251/2008)

5655 Zrínyi Miklós Általános Mûvelõdési Központ, Mura-
keresztúr (óvodai és iskolai intézményi közétkeztetés
– K. É. – 1155/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

5659 Budapest XVIII. Kerület Pestszentlõrinc-Pestszentimre
Önkormányzata [informatikai berendezések (56 számí-
tógép-konfiguráció stb.) – K. É. – 1317/2008]

5663 Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. (há-
rom darab új, 0 km-es személygépkocsi beszerzése
– K. É. – 1601/2008)

5667 Eötvös Loránd Tudományegyetem Mûszaki és Üzemelte-
tési Igazgatóság (ELTE tüzelõolaj-szállítása – K. É. –
1554/2008)

5670 Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ [hajdúhad-
házi kirendeltség beruházása (épület bontása és új épí-
tése) – K. É. – 20533/2007]

5674 Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
(sárospataki kirendeltség bontása és építése – K. É. –
1453/2008)

5677 Hernádvölgye Mezõgazdasági Szövetkezet (tehenészeti
telep környezetvédelmi célú fejlesztése – szervestrá-
gya-tároló – K. É. – 1247/2008)

5681 Kecskeméti Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht.
(fémipari mérõeszközök beszerzése – K. É. –
0283/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

5687 Biatorbágy Város Önkormányzata (Dózsa Gy. utca és
parkoló, Ybl Miklós sétány II. szakasz útburkolat és
csapadékvíz-elvezetés kiépítésének elvégzése az enge-
délyezési és építési tervek alapján – K. É. –
20457/2007)

5695 Budapest XVIII. Kerület Városüzemeltetõ Kht. (Budapest
XVIII. kerület, közút- és járdahálózatának építési, fel-
újítási és karbantartási munkái – K. É. – 1593/2008)

5700 Fõvárosi Önkormányzat Nyírõ Gyula Kórház (Fõvárosi
Önkormányzat Nyírõ Gyula Kórház átalakítása és bõ-
vítése – K. É. – 1379/2008)

5706 Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgató-
ság (Kis-Balaton turisztikai fejlesztése címû projekt ke-
retén belül webkamerás rendszer kiépítése – K. É. –
1039/2008)

5711 Semmelweis Egyetem (Semmelweis Egyetem meglévõ
tanulmányi rendszer upgradeje és supportja – K. É. –
1012/2008)

5716 Szegedi Kistérség Többcélú Társulása (Deszk, külterületi
kerékpárút-építés a 43. sz. fõút 12+225–16+296 km-sz.
között a bal oldalon – K. É. – 0317/2008)
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5722 Szentlõrinci Szolanum Termelõ, Szolgáltató és Kereske-
delmi Kft. (tarcsapusztai sertéstelepen a trágyatároló
rendszer és az állattartás korszerûsítése – K. É. –
1249/2008)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

5729 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Dél-alföldi Regioná-
lis Igazgatósága (APEH Dél-alföldi Regionális Igazgató-
sága, bevallások adatrögzítése – K. É. – 1466/2008)

5731 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (gépjármûvek, utánfutók
karbantartása – III/2007 – K. É. – 1457/2008)

5734 APEH Oktatási Intézet (éttermi szolgáltatások biztosí-
tása – K. É. – 1273/2008)

5736 Balatonfüred Város Önkormányzata (Balaton-part ékkö-
ve II. projekt részeként Balatonfüred, Vitorlás tér
II. kiviteli terveinek elkészítése – K. É. – 1354/2008)

5739 Balatonfüred Város Önkormányzata (Balaton-part ékkö-
ve II. projekt részeként Balatonfüred, Jókai Mór Em-
lékmúzeum és Vaszary-kastély, valamint környezet-
rendezésük kiviteli terve – K. É. – 1353/2008)

5741 Balatonfüred Város Önkormányzata (Balaton-part ékköve
II. projekt részeként Balatonfüred, Blaha u. 3. sz. alatti
épület funkcióváltás, valamint környezetrendezés kivi-
teli terveinek elkészítése – K. É. – 1355/2008)

5744 Bányavagyon-hasznosító Kht. (állami tulajdonú meddõ
szénhidrogénkutak kútkörzeteinek tájrendezése IV.
– K. É. – 1361/2008)

5745 Budapest Fõváros Önkormányzata (megbízási szerzõdés,
amelynek tárgya az Uzsoki Utcai Kórház regionális
egészségügyi központ rekonstrukciója II. ütem tervezõi
mûvezetés – K. É. – 1406/2008)

5748 Budapest Fõváros Önkormányzata (megbízási szerzõdés,
amelynek tárgya a Budapest XI. ker., Tétényi út 12–16.
szám alatt lévõ Szent Imre Kórház rekonstrukció
II. ütem tervezõi mûvezetési szerzõdés – K. É. –
1461/2008)

5750 Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági,
Mûszaki Ellátó Szolgálata (épületek tetõszerkezeteinek
karbantartása – K. É. – 19382/2007)

5754 Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági,
Mûszaki Ellátó Szolgálata (víz-, gáz- és csatorna-alapve-
zeték karbantartása – K. É. – 19387/2007)

5758 Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági,
Mûszaki Ellátó Szolgálata (ajánlatkérõ tulajdonában lé-
võ épületek szabványon kívüli és/vagy sérült kéményei-
nek üzemszerû használatához nélkülözhetetlen állapot-
ba hozatala a járulékos munkálataival együtt – K. É. –
19378/2007)

5764 Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági,
Mûszaki Ellátó Szolgálata (az ajánlatkérõ tulajdonában
lévõ lakó- és egyéb épületek üzemeltetésével kapcsola-
tos azonnali hibaelhárítás és állandó vagy esetenként
végrehajtandó takarítási feladatok ellátása – K. É. –
19381/2007)

5766 Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági,
Mûszaki Ellátó Szolgálata (a Budapest I. kerület, Buda-
vári Önkormányzat tulajdonában lévõ épületek, az
abban lévõ lakások, intézmények helyiségeinek, vagy
az egész lakóépületnek rendeltetésszerû használatra
alkalmas állapotba hozatala, tartása – K. É. –
19380/2007)

5770 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
[F épület II. lépcsõház alagsori laborfelújítás, belsõ át-
alakítás kivitelezési munkái (II. ütem: 006 sz. elõtér és
006/1. sz. labor, 118 m2 területen) – K. É. – 1529/2008]

5772 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (utalványok be-
szerzése – K. É. – 1459/2008)

5774 FLEISCH-HYB Kft. (Hegyszentmárton és Ózdfalu ser-
téstelepi trágyakezelésének korszerûsítése – K. É. –
1503/2008)

5777 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (4 db személygépkocsi
beszerzése beszámítással – K. É. – 18682/2007)

5781 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (az M6-os autópá-
lya Dunaújváros–Szekszárd közötti szakaszának terve-
zését, építését, felújítását, üzemeltetését, fenntartását és
e tevékenységek finanszírozását magában foglaló kon-
cessziós pályázat elõkészítéséhez kapcsolódó pénzügyi
tanácsadói feladatok – K. É. – 19423/2007)

5784 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (az inté-
zet gyermekosztályának haemodinamikai és angiokar-
diográfiás, valamint occluder anyagszükségletének biz-
tosítása – K. É. – 1283/2008)

5786 Hercegszántói Mezõgazdasági Szövetkezet (ajánlatkérõ
sertéstelepi trágyakezelésének korszerûsítése – K. É. –
1501/2008)

5789 Hévízgyógyfürdõ és Szent András Reumakórház Kht.
(ajánlatkérõ részére különféle élelmiszerek beszerzése
– K. É. – 1197/2008)

5795 ITD Hungary Zrt. (szakértõi szolgáltatások nyújtása
francia vállalatok közvetlen magyarországi befekteté-
seinek ösztönzésére – K. É. – 1632/2008)

5797 Készenléti Rendõrség (élelmiszerek beszerzése – K. É. –
1419/2008)

5803 Magyar Nemzeti Bank (nyomdai munkák – K. É. –
1463/2008)

5806 MAHART-SZABADKIKÖTÕ Zrt. (környezetbarát köz-
lekedési infrastruktúra fejlesztésének beruházáskivite-
lezése – K. É. – 1506/2008)

5808 Mátészalka Város Önkormányzata (hitelszerzõdés
– K. É. – 0416/2008)

5811 MÁV Kórház és Rendelõintézet, Szolnok [gyógyszerek,
infúziók beszerzése (SG-355) – K. É. – 1512/2008]

5814 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (vasúti zúzott kõ beszerzése – K. É. –
18739/2007)

5818 Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (ISDN alapú
közcélú távbeszélõ-szolgáltatás nyújtása ajánlatkérõ
budapesti telephelyein, valamint megyei kirendeltsé-
gein – K. É. – 19912/2007)

5821 Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (ajánlattevõ
által kifejlesztett, az uniós támogatások kifizetésének
informatikai hátterét biztosító IIER-szoftver tovább-
fejlesztése, valamint jogszabálykövetésének és kar-
bantartásának biztosítása – K. É. – 20923/2007)
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5823 MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. (Miskolc, Cseme-
tekert III. vízellátás, szennyvízelvezetés építési munkái
– K. É. – 1528/2008)

5825 Miskolci Városgazda Városgazdálkodási Közhasznú Társa-
ság (útszóró anyagok beszerzése – K. É. – 1780/2008)

5828 MTA Kémiai Kutatóközpont (ajánlatkérõ részére nyom-
tatott és elektronikus idõszaki kiadványok beszerzése
és szállítása 2008. és 2009. évre – K. É. – 1558/2008)

5828 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Kór-
háza (4291/Nagykanizsa/07 „Labordiagnosztiku-
mok” – K. É. – 1504/2008)

5832 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató az eljá-
rás eredményérõl a 8. sz. fõút 115 kN tengelyterhelésre
történõ burkolatmegerõsítése tervdokumentációjának
elkészítése tárgyú közbeszerzési eljárásban – K. É. –
1310/2008)

5835 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató 4. sz.
fõút Monor–Pilis elkerülõ szakaszának kiviteli tervdo-
kumentációja elkészítése tárgyú eljárás eredményérõl
– K. É. – 0935/2008)

5837 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [tájékoztató a Pusz-
taszabolcs (kiz.)–Börgönd (kiz.) vonalszakasz tervezési
feladatok és a Bp.-Kelenföld–Székesfehérvár vasútvo-
nal rekonstrukciója II. üteméhez szükséges kiegészítõ
tervezõi feladatok elvégzése tágyú eljárás eredményé-
rõl – K. É. – 1597/2008]

5840 Nógrád Volán Zrt. (3 db autóbusz zárt végû pénzügyi lí-
zingje – K. É. – 1505/2008)

5841 Nyírvidék TISZK Kht. (élelmiszer-vizsgálati és mikrobi-
ológiai labor eszközbeszerzése – K. É. – 1758/2008)

5843 Nyírvidék TISZK Kht. (autóvillamossági tanmûhely esz-
közbeszerzése – K. É. – 1742/2008)

5845 Nyírvidék TISZK Kht. (TISZK kialakításával kapcsola-
tos kiegészítõ építési beruházás – átriumburkolás miat-
ti pótmunka 435 m2 – K. É. – 1754/2008)

5846 Nyugat-magyarországi Egyetem (EGIR kiegészítõ szol-
gáltatásmegrendelés – K. É. – 1809/2008)

5849 Petõfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési
Központ, Mezõberény (kenyér és péksütemény, vala-
mint egyéb élelmiszer beszerzése – K. É. – 1723/2008)

5852 Rakamazi Almatermelõ, Értékesítõ Szövetkezet (Raka-
mazi TÉSZ részére gépek, eszközök beszerzése – K. É. –
1580/2008)

5858 Sárvár Város Önkormányzata (önkormányzati kórház,
Sárvár térségi rehabilitációs központ kialakítása – ter-
vezési szerzõdés kiviteli tervek elkészítésére – K. É. –
1560/2008)

5861 VALENTIN-TÉSZ 2000 Szövetkezet (hûtõház és mani-
pulálóépület építése – K. É. – 20691/2007)

5863 Vasút-egészségügyi Szolgáltató Kht. [élelmiszerek be-
szerzése (SG-354.) – K. É. – 1685/2008]

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

5869 Battonya Város Önkormányzata (román tannyelvû álta-
lános iskola felújítása, átalakítása, bõvítése – K. É. –
1341/2008)

5869 Gorzsai Mezõgazdasági Zrt. (K. É. – 0046/2008 számon
trágyakezelés 2008. – építés tárgyban indított eljárás
részvételi szakaszának eredménye – K. É. –
1722/2008)

5871 Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata (Munkácsy
Úti Általános Iskola felújítása és multifunkciós torna-
teremmel történõ bõvítése projekthez 165 millió Ft
összegû önkormányzati infrastruktúrafejlesztési
program beruházási hitel – K. É. – 1356/2008)

5872 Nyírvidék TISZK Kht. (a Nyírvidék TISZK Kht. hitel-
felvétele – K. É. – 1746/2008)

5874 Százhalombatta Város Önkormányzata (városi rendelõ-
intézet klimatizálásának tervezése és kivitelezése
– K. É. – 1645/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

5876 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (csont- és
szájsebészeti implantátumok beszerzése – K. É. –
0221/2008)

5876 Barcs Város Önkormányzata (12 lakásos társasház hõszi-
getelési munkái – K. É. – 0790/2008)

5877 Bóly Város Önkormányzata (kerékpárút-építés Bóly és
Villány között 7045 m-en – K. É. – 0541/2008)

5877 Budapest Fõváros XI. Kerületi Önkormányzat (Rátz
László utcai ltp., Bükköny játszótér, Csobai úti ltp. +
Fogócska u.-i park, Hengermalom úti ltp. – K. É. –
19323/2007)

5878 Budapest Fõváros XI. Kerületi Önkormányzat (Kelenföl-
di-ltp. I. II. III. IV. ütem, Lágymányosi-ltp. I., II. ütem,
Bartók Béla út–Tétényi út, Fehérvári úti ltp., Cseresz-
nyefa liget – K. É. – 19326/2007)

5879 Budapest Fõváros XI. Kerületi Önkormányzat (kelenföl-
di városközpont, Cirmos u.-i játszótér, Dzsungel ját-
szótér, Gazdagréti úti ltp, külterjes területek fenntar-
tása I., II., közlekedési zöldfelület XI. kerület parkjai-
ban végzendõ felújítások, fasori rekonstrukciók
– K. É. – 19330/2007)

5879 Budapest-Zugló Önkormányzata (a XIV. kerület, Szob-
ránc köz útburkolatának felújítása – K. É. –
20581/2007)

5880 Budapesti Elektromos Mûvek Nyrt. (szigetelõanyagok
– K. É. – 0831/2008)

5881 Budapesti Elektromos Mûvek Nyrt. (354 000 db C karak-
terisztikájú túláramvédelmi kismegszakító, valamint
159 000 db védõburkolat és 114 000 db 1 modulméretû
szerelõsín szállítása – K. É. – 0830/2008)

5881 Budapesti Közlekedési Zrt. (budapesti 4. sz. metróvonal
I. szakasz: 03. számú szerzõdés: Kelenföldi pu. állomás-
szerkezet-építési munkái – K. É. – 0117/2008)

5882 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nuk-
leáris Technikai Intézet [Particle Image Velocimetry
(PIV) és Laser Induced Fluorescence (LIF) elven mûkö-
dõ áramlástani (sebesség- és hõmérsékletmérõ) mérõbe-
rendezés és szoftver beszerzése – K. É. – 0217/2008]

5883 Ceglédbercel Község Önkormányzata (40-es fõút mentén
kerékpárút építése – K. É. – 0839/2008)

5883 Ceglédbercel Község Önkormányzata (Arany János,
Aranyhegy, Lehel, Dózsa György utcák padkarendezé-
se, járdaépítéssel és árokkészítéssel – K. É. – 0840/2008)
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5884 Ceglédbercel Község Önkormányzata (Dózsa György
Mûvelõdési Ház, Könyvtár rekonstrukciója, átalakítá-
sa, kilátótorony építése, kültéri térburkolatok készítése
– K. É. – 0837/2008)

5884 Ceglédbercel Község Önkormányzata (Dózsa György
Mûvelõdési Ház, Könyvtár rekonstrukciója, átalakítá-
sa kiviteli tervek elkészítése, tervezõi felügyelet biztosí-
tása – K. É. – 0835/2008)

5885 Csongrád Megyei Önkormányzat (hosszú lejáratú hitel
biztosítása – K. É. – 20654/2007)

5886 Debreceni Vagyonkezelõ Zrt. (gépjármû-beszerzés ke-
retmegállapodás keretében – K. É. – 1677/2008)

5886 Debreceni Vízmû Zrt. (szennyvíziszap ártalmatlanítása
– K. É. – 0787/2008)

5887 Debreceni Vízmû Zrt. (laboratóriumi analitikai mûsze-
rek szállítása, beüzemelése – K. É. – 0786/2008)

5888 ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató és Szerelõ Kft.
(nagylétesítmény-beruházások ELMÛ DSO Kft., népli-
geti NAF/KÖF transzformátorállomás építészetterve-
zés – K. É. – 0366/2008)

5889 ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató és Szerelõ Kft.
(nagylétesítmény-beruházások ELMÛ DSO Kft., ka-
szásdûlõi NAF/KÖF transzformátorállomás építészet-
tervezés – K. É. – 0372/2008)

5890 ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató és Szerelõ Kft.
(nagylétesítmény-beruházások ELMÛ DSO Kft., bia-
torbágyi NAF/KÖF transzformátorállomás építészet-
tervezés – K. É. – 0375/2008)

5890 ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató és Szerelõ Kft.
(nagylétesítmény-beruházások ELMÛ DSO Kft., zug-
lói NAF/KÖF transzformátorállomás villamos techno-
lógiai tervezése – K. É. – 0369/2008)

5891 ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató és Szerelõ Kft.
(nagylétesítmény-beruházások ELMÛ DSO Kft., gyön-
gyösi NAF/KÖF transzformátorállomás villamos tech-
nológiai tervezése – K. É. – 0373/2008)

5891 ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató és Szerelõ Kft.
(nagylétesítmény-beruházások ELMÛ DSO Kft., népli-
geti NAF/KÖF transzformátorállomás villamos tech-
nológiai tervezése – K. É. – 0367/2008)

5893 ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató és Szerelõ Kft.
(nagylétesítmény-beruházások ELMÛ DSO Kft., bia-
torbágyi NAF/KÖF transzformátorállomás villamos
technológiai tervezése – K. É. – 0374/2008)

5894 ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató és Szerelõ Kft.
(nagylétesítmény-beruházások ELMÛ DSO Kft., ka-
szásdûlõi NAF/KÖF transzformátorállomás villamos
technológiai tervezése – K. É. – 0364/2008)

5894 ESZA Kht. (munkavállalói részére melegétel-utalvány
2007. évre – K. É. – 0434/2008)

5895 ESZA Kht. (telefonközpont és a call center leszállítása,
üzembe helyezése – K. É. – 0436/2008)

5896 ESZA Kht. (Nemzeti Civil Alapprogram fejezet kezelé-
sû elõirányzatával kapcsolatos pénzügyi és számviteli
feladatok ellátása, fõkönyvi könyvelés, éves költségve-
tési beszámoló elkészítése 2007. július 1.–2007. decem-
ber 31. között – K. É. – 0433/2008)

5896 Ferencvárosi Önkormányzat (vagyon- és felelõsségbizto-
sítás – K. É. – 0071/2008)

5897 Ferencvárosi Önkormányzat (önkormányzati tulajdonú
1094 Budapest, Berzenczey u. 11. fszt. 3. szám alatti
55,69 m2 alapterületû lakás teljes felújítása – K. É. –
0070/2008)

5898 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest V. kerület,
Gerlóczy utca, Városház utca–Károly körút közötti
szakaszán (hrsz.: 24283/1) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 0308/2008]

5898 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest II. kerület,
Gárdonyi Géza utca, Avedik utca–Majális utca közötti
szakaszán (hrsz.: 12547/26) gázelosztó vezeték létesíté-
se – K. É. – 0309/2008]

5899 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XI. kerület,
Kelenhegyi út, Somlói út–Kelenhegyi út 65. szám kö-
zötti szakaszán (hrsz.: 5174/2) gázelosztó vezeték létesí-
tése – K. É. – 0304/2008]

5900 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XIV. kerület,
Nagy Lajos király útja, Egressy út–Mogyoródi út kö-
zötti szakaszán (hrsz.: 39219/1) gázelosztó vezeték léte-
sítése – K. É. – 0311/2008]

5901 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XI. kerület,
Kelenhegyi út, Somlói út–Kelenhegyi út 65. szám kö-
zötti szakaszán (hrsz.: 5174/2) gázelosztó vezeték létesí-
téséhez kapcsolódó pótmunkák – K. É. – 0306/2008]

5901 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (kommunikációs mé-
diakampány és rendezvényszervezés – HEFOP 3.5.3
Lépj egyet elõre! – K. É. – 0841/2008)

5902 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (levegõztetõelemek be-
szerzése – K. É. – 0382/2008)

5903 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (12 000 db mûanyag
utcai hulladékgyûjtõ edény szállítása – K. É. –
0125/2008)

5904 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (hulladékhasznosító
mûben keletkezõ égetési maradékanyagok elszállítása
és ártalmatlanítása – K. É. – 0122/2008)

5904 Fõvárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona,
Szentgotthárd (a K. É. – 14225/2006 számú ajánlati fel-
hívásban 2006. június 28-án megjelent nyílt eljárás
szerzõdésének teljesítésérõl – K. É. – 1579/2008)

5905 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (tájékoztató a
szerzõdés részteljesítésérõl a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium könyvvizsgálói feladatok elvégzése tár-
gyú eljárásban – K. É. – 20818/2007)

5906 Göd Város Önkormányzata (banki szolgáltatásra irá-
nyuló folyószámla-szerzõdés – K. É. – 0561/2008)

5907 Gyõr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága
(régészeti feltárásokon szükséges kézi földmunkák, õr-
zési tevékenység biztosítása Vámosszabadi, Szitás-
domb-lakópark régészeti lelõhelyeken – K. É. –
0564/2008)

5908 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Munkaügyi Központ
(mérlegképes könyvelõ – K. É. – 0571/2008)

5908 Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat (gyógyszerbeszer-
zés – K. É. – 0392/2008)

5909 Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat (étkezési jegyek be-
szerzése – K. É. – 0390/2008)
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5909 Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat (labordiagnosztikus
anyagok beszerzése – K. É. – 0388/2008)

5910 Kántorjánosi Község Önkormányzata (a kántorjánosi
óvoda felújítása, korszerû pedagógiai, nevelési igé-
nyeknek megfelelõ eszközök beszerzése – K. É. –
19070/2007)

5911 Közép-békési Térségi Integrált Szakképzõ Központ Köz-
ponti Intézménye (a Közép-békési Térségi Integrált
Szakképzõ Központ részére ipari berendezések, szer-
számok, gépek, eszközök beszerzése fémipari képzés-
hez – K. É. – 1803/2008)

5911 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Közpon-
ti Hivatala (az okmányirodákban üzemelõ biztonsági
okmánynyomtatók biztonsági adalékokat tartalmazó
nyomtatóegységgel, valamint biztonsági festékkel töl-
tött tintapatronnal történõ ellátása – K. É. – 1693/2008)

5912 Központi Gyermekkonyha, Sopron (fûszértáru – K. É. –
0783/2008)

5913 Központi Gyermekkonyha, Sopron (fûszértáru – K. É. –
0785/2008)

5913 Központi Gyermekkonyha, Sopron (fûszértáru – K. É. –
0782/2008)

5914 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (labor-
hálózat fejlesztése – K. É. – 0445/2008)

5915 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (labor-
hálózat fejlesztése – K. É. – 0459/2008)

5916 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (labor-
hálózat fejlesztése – K. É. – 0443/2008)

5916 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (labor-
hálózat fejlesztése – K. É. – 0467/2008)

5917 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (labor-
hálózat fejlesztése – K. É. – 0460/2008)

5918 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (labor-
hálózat fejlesztése – K. É. – 0461/2008)

5918 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (labor-
hálózat fejlesztése – K. É. – 0447/2008)

5919 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (SA-168/C
csúszásszimulációs berendezések szállítása – K. É. –
0095/2008)

5919 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (laborháló-
zat fejlesztése – K. É. – 0469/2008)

5920 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (természet-
védelmi információs rendszer informatikai szoftverfej-
lesztése – K. É. – 0212/2008)

5921 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (labor-
hálózat fejlesztése – K. É. – 0465/2008)

5922 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (eszközbe-
szerzés a KvVM számára a madarak, halak, ízeltlá-
búak és kétéltûek monitorozásához, 1. rész: madarak
– K. É. – 0473/2008)

5922 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (eszközbe-
szerzés a KvVM számára a madarak, halak, ízeltlábú-
ak és kétéltûek monitorozásához, 2. rész: halak
– K. É. – 0474/2008)

5923 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (eszköz-
beszerzés a KvVM számára a madarak, halak, ízeltlá-
búak és kétéltûek monitorozásához, 3. rész: ízeltlábúak
és kétéltûek – K. É. – 0476/2008)

5923 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység [SA-VPOP-
1507-08-09 határátkelõhelyek kutatási munkáját elõse-
gítõ és fenntartását szolgáló eszközök beszerzése 2. rész
(csempészáru-felderítõ készlet, 35 db) – K. É. –
20055/2007]

5924 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (SA 48 – re-
pülõtéri biztonsági eszközök szállítása, külsõ határõri-
zet megerõsítése és a nemzetközi bûnügyi együttmûkö-
dési képesség és kapacitás fokozása érdekében, 3. rész:
1 db robot manipulátorrendszer/Autorobot – K. É. –
20056/2007)

5924 Központi Statisztikai Hivatal [Magyarország és az
EU-tagállamok közötti külkereskedelmi termékforga-
lom statisztikai adatgyûjtési és -feldolgozási (INTRAS-
TAT) rendszerének mûködtetése, valamint a rendszer-
követéssel kapcsolatos feladatok folyamatos ellátása
– K. É. – 0110/2008]

5925 Központi Statisztikai Hivatal (az EU-n kívüli országok-
kal folytatott külkereskedelmi termékforgalom
VPOP-tõl átvett alapadatainak feldolgozása, a külke-
reskedelmi termékforgalmi statisztika Extrastat adat-
állományának elõállítása, rendszerkövetési feladatok
ellátása – K. É. – 0108/2008)

5926 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (nagy teljesítmé-
nyû számítógép- és tárolórendszerek – 2007. – K. É. –
1524/2008)

5929 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (fénymásoló 2007.,
keretmegállapodás éves tájékoztatója – K. É. –
1555/2008)

5930 Magyar Nemzeti Bank (a Magyar Nemzeti Bank video-
megfigyelõ rendszereinek telepítése, összesen
31 747 m2-en – K. É. – 18474/2007)

5931 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (postai kézbesítõtáskák gyártása és szállítása
– K. É. – 0600/2008)

5932 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (páncélszekrények szállítása, telepítése és üzembe
helyezése – K. É. – 0596/2008)

5933 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (szerverterem, valamint üzemeltetõszemélyzet el-
helyezésére alkalmas kiszolgálóterület bérlete, továbbá
kapcsolódó adatátviteli szolgáltatás nyújtása – K. É. –
0400/2008)

5934 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (a Magyar Posta Zrt. postahelyein és objektumai-
ban készenlétbe helyezett tûzoltó készülékek, tûzcsa-
pok, tûzcsapszerelvények, tûzoltóvíz-források, tûzivíz-
tárolók idõszakos tûzvédelmi ellenõrzése, karbantartá-
sa – K. É. – 0601/2008)

5935 MÁV Cargo Árufuvarozási Zrt. [ajánlatazonosító (tari-
faszám) átvezetése a rendszereken és fuvarlevéladatok
rögzítésének elválasztása a kocsi fizikai helyétõl tárgyú
informatikai fejlesztések a szállításirányítási informá-
ciós rendszerben – K. É. – 1646/2008]

5935 MÁV Cargo Árufuvarozási Zrt. (COTIF és E-freight II.
– K. É. – 1647/2008)
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5936 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (az MFB Zrt.-nél üze-
melõ asActa elektronikus iratkezelõ rendszer tovább-
fejlesztése és támogatása – K. É. – 0228/2008)

5936 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (szoftverek – K. É. –
0843/2008)

5937 Nyírvidék TISZK Kht. (a TISZK kialakításával kapcso-
latos kiegészítõ építési beruházás – átriumburkolás mi-
atti pótmunka 435 m2 – K. É. – 1743/2008)

5938 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (tájékoztató a vele-
született vérzékenység kezelésére szolgáló meghatáro-
zott hatóanyagot tartalmazó készítmények beszerzése
tárgyban megkötött szerzõdés teljesítésérõl – K. É. –
1440/2008)

5939 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (tájékoztató a kró-
nikus veseelégtelenségben, a veseelégtelenség prog-
ressziójának lassítására és a tápláltsági állapot javítá-
sára szolgáló Ketosteril filmtabletta beszerzési szerzõ-
désének teljesülésérõl – K. É. – 1411/2008)

5940 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (tájékoztató a hu-
mán növekedésihormon-hiány és a kóros növekedési el-
maradással járó Turner-szindróma, valamint a kóros
veseelégtelenség kezelésére szolgáló gyógyszerek be-
szerzési szerzõdésének teljesülésérõl – K. É. –
1442/2008)

5941 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (tájékoztató a
rosszindulatú daganatos betegségben szenvedõ antra-
cyclinekkel kezelt betegeknél fellépõ cardiotoxicitás ki-
védésére szolgáló Cardioxane gyógyszerkészítmény be-
szerzési szerzõdésének teljesülésérõl – K. É. –
1405/2008)

5942 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (tájékoztató a vele-
született vérzékenység kezelére szolgáló meghatározott
hatóanyagot tartalmazó készítmények beszerzése
tárgyban megkötött szerzõdés teljesítésérõl – K. É. –
1425/2008)

5942 Országos Egészségbiztosítási Pénztár [tájékoztató a vele-
született vérzékenység kezelésére szolgáló meghatáro-
zott hatóanyagot tartalmazó készítmények (Humafac-
tor 8; Humafactor 9) beszerzése tárgyban megkötött
szerzõdés teljesítésérõl – K. É. – 1435/2008]

5943 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (tájékoztató az át-
tétes vesedaganatban szenvedõ beteg kezelésére szolgá-
ló Proleukin inj. beszerzése tárgyban megkötött szerzõ-
dés teljesítésérõl – K. É. – 1454/2008)

5944 Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (középkate-
góriájú tûzoltógépjármû-fecskendõ és hozzá tartozó
málhafelszerelések – K. É. – 1715/2008)

5945 Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság (biztonság-
technikai és recepciós szolgáltatások ellátása – K. É. –
0795/2008)

5945 Országos Rendõr-fõkapitányság Gazdasági Fõigazgatóság
Gazdasági Ellátó Igazgatóság (étkezési utalvány beszer-
zése – K. É. – 0292/2008)

5946 Országos Rendõr-fõkapitányság Gazdasági Fõigazgatóság
Gazdasági Ellátó Igazgatóság [az ORFK Oktatási Igaz-
gatóság csopaki telephelyén a tanulók (reggeli, ebéd és
vacsora), dolgozók (ebéd, egyes esetekben reggeli, va-
csora), valamint ajánlatkérõ által eseti jelleggel megne-
vezett személyek (reggeli, ebéd, vacsora) étkeztetésének
biztosítása – K. É. – 0289/2008]

5946 Ózd Város Önkormányzata Almási Balogh Pál Kórház (az
intézmény területén élõerõs vagyonvédelmi és járõr-
szolgálati feladatok ellátása évi 14 600 óra szükséglet-
ben – K. É. – 0215/2008)

5947 Pápa Város Önkormányzata (1 db utcaseprõ gép – K. É. –
0848/2008)

5947 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (2 évre szükséges
hús és húskészítmények, tejkészítmények beszerzése
– K. É. – 0923/2008)

5948 Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. (a kiégett kazetták
átmeneti tárolója üzemeltetéséhez kapcsolódó generál-
tervezõi feladatok ellátása – K. É. – 0482/2008)

5949 Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. [a kiégett kazetták
átmeneti tárolója (KKÁT) villamos és gépészeti beren-
dezéseinek karbantartása 2007-ben – K. É. –
0483/2008]

5950 Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. [a kiégett kazetták
átmeneti tárolója (KKÁT) rendszerek és rendszer-
elemek kezelési és karbantartási utasításainak átdolgo-
zása, illetve elkészítése – K. É. – 0484/2008]

5951 Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. (a kiégett kazetták
átmeneti tárolójához tartozó épületek takarítása, öltö-
zõügyeleti feladatok ellátása, valamint téli idõszakban
az udvartér hó- és jégmentesítése – K. É. – 0485/2008)

5952 Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. [a püspökszilágyi
radioaktívhulladék-feldolgozó és -tároló (RHFT) tele-
pített automata mintavevõ hálózatának, valamint hid-
rológiai rendszerének üzemeltetése és karbantartása
– K. É. – 0486/2008]

5953 Százhalombatta Város Önkormányzata (polgármesteri
hivatal épületében mûködõ okmányiroda átalakítása
– K. É. – 1663/2008)

5954 Vác Város Önkormányzata (GAMESZ által felügyelt in-
tézményekben asztalosipari karbantartás, azonnali hi-
baeljárítás, havi általános felülvizsgálatok – K. É. –
0626/2008)

5954 Vác Város Önkormányzata (GAMESZ által felügyelt in-
tézményekben lakatos-szakipari munkák, azonnali hi-
baelhárítás, havi egyszeri általános felülvizsgálat tartá-
sa – K. É. – 0633/2008)

5955 Vác Város Önkormányzata (GAMESZ által felügyelt in-
tézményekben fûtésszerelési és külsõ vízhálózati mun-
kák, azonnali hibaelhárítás, havi általános felülvizsgá-
latok – K. É. – 0632/2008)

5956 Vác Város Önkormányzata (GAMESZ által felügyelt in-
tézményekben belsõ elektromos hálózat karbantartása,
azonnali hibaelhárítás, havi egyszeri általános felül-
vizsgálat – K. É. – 0630/2008)

5956 Vác Város Önkormányzata (GAMESZ által felügyelt in-
tézményekben hibaelhárítás tetõfedõ- és szigetelõmun-
kák, azonnali hibaelhárítás, havi egyszeri általános fe-
lülvizsgálat – K. É. – 0628/2008)

5957 Vác Város Önkormányzata (GAMESZ által felügyelt in-
tézményekben hibaelhárítás kõmûves- és burkoló-
szakipari munkák, azonnali hibaelhárítás, havi egysze-
ri általános felülvizsgálat – K. É. – 0631/2008)
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5957 Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és -kezelési Ön-
kormányzati Társulás (veszprémi csapadékcsatorna ter-
vezése és kivitelezése – Veszprém és térsége szennyvíz-el-
vezetési és -kezelési projekt – K. É. – 1653/2008)

5958 Volánbusz Zrt. (az ajánlatkérõ tulajdonában, illetve
használatában lévõ budapesti, érdi autóbusz-pályaud-
varok és népligeti irodaház takarítása – K. É. –
0065/2008)

5959 Zala Megyei Munkaügyi Központ (mentori szolgáltatás
– K. É. – 0227/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

5960 Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Bem Úti
Általános Iskola és Óvoda, Ózd (tej, tejtermék élelmi-
szer-beszerzés – K. É. – 1227/2008)

5960 Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Bolyky
Tamás Általános Iskola, Ózd (élelmiszer beszerzése
– K. É. – 0618/2008)

5961 Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Vasvár Úti
Általános Iskola, Ózd (élelmiszer-beszerzés – K. É. –
0757/2008)

5962 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (ajánlat-
kérõ és intézményeinek bankszámlavezetése, számlave-
zetéshez kapcsolódó szolgáltatások, folyószámlahitel
nyújtása – K. É. – 1228/2008)

5963 Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-
ta (2006–2007. évi kátyúzás, ill. szõnyegezés – K. É. –
0501/2008)

5963 Egészségügyi Kht., Fonyód (diagnosztikai és szûrõköz-
pont kialakítása projekt megvalósításához orvosi mû-
szerek szállítása és szerelése – K. É. – 1061/2008)

5964 Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
(Mezõkövesd, Mátyás király út 223. sz. épület takarítá-
sa – K. É. – 0616/2008)

5965 ISD DUNAFERR Dunai Vasmû Zrt. (tájékoztató a szer-
zõdés módosításáról – K. É. – 1334/2008)

5965 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága (tiszaalpári, ti-
szaugi, tiszasasi és hódmezõvásárhelyi erdõrészletek,
ártéren erdõtelepítés és erdõfelújítás – K. É. –
0752/2008)

5966 Kõszeg Város Önkormányzata (az ajánlatkérõ nevelési-
oktatási-szociális intézményeiben diákétkeztetés és szo-
ciális étkeztetés biztosítása – K. É. – 0619/2008)

5969 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (hivatalos
külföldi utazások lebonyolítása és kapcsolódó szolgál-
tatások teljesítése – K. É. – 0621/2008)

5969 Magyar Közút Kht. (21. számú fõutat tehermentesítõ út
építése 3+695–6+637 km-szelvények között – K. É. –
0620/2008)

5970 Nyírvidék TISZK Kht. (térségi integrált szakképzõ köz-
pont kialakítása a Nyíregyháza, Árok u. 53. 1022/1,
1022/2, 1022/4 hrsz.-on lévõ Inczédy György Szakkö-
zépiskola és Szakiskola tanmûhelyének felújításával és
rekonstrukciójával – K. É. – 1756/2008)

5970 Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Fõigazgatóság
(IGIR-szerzõdésmódosítás – K. É. – 1109/2008)

5973 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(szennyvíz-elvezetési és -tisztítási rendszer fejlesztése
– szakértõi segítségnyújtás a projektmenedzselõ egység
részére – K. É. – 1229/2008)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

5976 Békéscsaba Vagyonkezelõ Zrt. (stadionlelátó építése
– K. É. – 17407/2007)

Helyesbítés

5978 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. helyesbítése (vízelvezetõ
rendszerek, rézsûk, padkák fenntartása/2008. – K. É. –
1665/2008)

5978 Békés Város Önkormányzata helyesbítése (a Közbeszer-
zési Értesítõ 2007. december 28-i 146. számában K. É. –
20011/2007 számon megjelent ajánlati felhívás helyes-
bítése – K. É. – 1800/2008)

5978 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat helyesbítése
(a Közbeszerzési Értesítõ 2008. január 23-i 10. számá-
ban K. É. – 0124/2008 számon megjelent tájékoztató
helyesbítése – K. É. – 1875/2008)

5978 Közbeszerzések Tanácsa helyesbítése (a Közbeszerzési
Értesítõ 2008. január 28-i 12. számában, K. É. –
1666/2008 számon megjelent egyszerû eljárás ajánlat-
tételi felhívásának helyesbítése – K. É. – 1848/2008)

5979 Országos Vérellátó Szolgálat helyesbítése (a Közbeszer-
zési Értesítõ 2008. január 21-i 9. számában K. É. –
0178/2008 számon megjelent ajánlati felhívás helyesbí-
tése – K. É. – 1897/2008)

5979 Vasút-egészségügyi Szolgáltató Kht. helyesbítése [épület-
takarítási szolgáltatás megrendelése (SG-375.) – K. É. –
1673/2008]

Módosítás

5980 Hévízgyógyfürdõ és Szent András Reumakórház Kht. mó-
dosítása (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. január 11-i
5. számában K. É. – 20792/2007 számon megjelent egy-
szerûsített eljárás ajánlati felhívásának módosítása
– K. É. – 1676/2008)

Visszavonás

5982 Debreceni Egyetem visszavonása (a Közbeszerzési Érte-
sítõ 2008. január 11-i 5. számában K. É. – 0017/2008
számon megjelent egyszerûsített eljárás ajánlati felhí-
vásának visszavonása – K. É. – 1751/2008)
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A Közbeszerzési Értesítõ 15. számának (2008. február 4.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

5992 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Okta-
tó Kórház szállítási szolgáltatásainak ellátása – K. É. –
1615/2008)

5998 ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító
Iroda Társadalmi Szolg. Kht. (pályázatok, pénzügyi be-
számolók monitoringja – K. É. – 20682/2007)

6004 Fõvárosi Önkormányzat Uzsoki Utcai Kórház (szemlen-
csék beszerzése – K. É. – 1028/2008)

6009 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (haemo-
dinamikai kapacitásbõvítéshez szükséges orvostechni-
kai termékek beszerzése, szállítása és beüzemelése, va-
lamint a bõvítéssel kapcsolatos részleges felújítás kivi-
telezési munkálatainak ellátása – K. É. – 20848/2007)

6016 Magyar Közút Kht. (melegaszfalt beszerzése 2008–2009.
– K. É. – 0732/2008)

6036 Magyar Televízió Zrt. (az MTV Zrt. részére gépjármû-
flotta biztosítása, kezelése és kapcsolódó szolgáltatások
– K. É. – 1464/2008)

6041 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (MÁV Zrt. 2008. évi hálózati szintû munka-, vé-
dõruházatának körébe tartozó lábbelik gyártása, rak-
tározása és meghatározott telephelyekre történõ kiszál-
lítása – K. É. – 0188/2008)

6047 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (a MÁV Zrt. 2008. évi hálózati szintû munka-,
védõruházatának körébe tartozó felsõruházati termé-
kek konfekcionálása, raktározása és meghatározott te-
lephelyekre történõ kiszállítása – K. É. – 0191/2008)

6054 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (egészségügyi papír beszerzése 2008. II. negyed-
év–2009. III. negyedév között – K. É. – 1027/2008)

6058 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (2008. II. negyedév–2009. III. negyedév közötti
idõszakra borítékok, levélpapírok beszerzése – K. É. –
1025/2008)

6062 Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha, Kiskun-
lacháza (2008. II–IV. negyedévi élelmiszer-beszerzés
– K. É. – 0864/2008)

6069 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás a
47. sz. fõút Hódmezõvásárhely, Kaszap u.–Hódtó
u.–Tóalj u. jelzõlámpás csomópont körforgalmi csomó-
ponttá történõ átépítésére – K. É. – 1567/2008)

6075 Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága (NKA 2008. évi
kommunikációs tervének megvalósításához kapcsoló-
dó médiavásárlási, produkciós és produkcióhoz kap-
csolódó kreatív tevékenységek lebonyolítása – K. É. –
1472/2008)

6081 Semmelweis Egyetem (Semmelweis Egyetem szervezeti
egységei részére szükséges, mosószerek, szappan és
tisztítószerek – K. É. – 1241/2008)

6086 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (csípõszú-
nyog-gyérítés Szolnok és térségében – K. É. –
1256/2008)

Részvételi felhívás meghívásos eljárás megindítására

6093 Cegléd Város Önkormányzata a Duna–Tisza-közi Nagy-
térség Településeinek Tulajdonközössége gesztora (Du-
na–Tisza-közi nagytérség regionális települési szilárd-
hulladék-gazdálkodási rendszere keretében a meglévõ
lerakók rekultiválásának megvalósítása. 1. rész: északi
terület, 2. rész: déli terület – K. É. – 1471/2008)

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására

6102 MIHÕ Miskolci Hõszolgáltató Kft. (hosszú lejáratú,
azonnali felhasználású fejlesztési hitel felvétele – K. É. –
1484/2008)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

6108 Miskolci Városgazdálkodási Kht. (útszóró anyagok be-
szerzése – K. É. – 1589/2008)

6114 Mûemlékek Nemzeti Gondnoksága (vállalkozási szerzõ-
dés a fertõdi Esterházy-kastélyegyüttes fõépülete hely-
reállításának tervezési munkáira és tervezõi mû-
vezetésére – K. É. – 1468/2008)

Részvételi felhívás egyes ágazatokban

6120 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (könyvvizsgálói szolgáltatás beszerzése – K. É. –
1089/2008)

Idõszakos tájékoztató egyes ágazatokban

6126 Volánbusz Közlekedési Zrt. [összesen 2 400 000 000 HUF
összegû, rulírozó (éven belüli, mûködést finanszírozó)
– kvázi folyószámlahitelként funkcionáló – hitelszerzõdés
megkötése – K. É. – 1735/2008]
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Módosítás

6131 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség módosítása (keretszerzõdés izotópok szállítására
tárgyú ajánlati felhívás módosítása – K. É. – 1452/2008)

6136 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont módosítása (az Európai Unió Hivatalos Lapjához
2007. december 6-án feladott K. É. – 18455/2007 számú
ajánlati felhívás módosítása – K. É. – 1280/2008)

Visszavonás

6144 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat visszavonása (aján-
lati felhívás visszavonása – K. É. – 1586/2008)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására

6149 Debreceni Egyetem nevében eljáró Debreceni Egyetem
Agrár- és Mûszaki Tudományok Centruma [HEFOP
-3.3.1. képzési eszközök beszerzése (SG-390.) – K. É. –
1714/2008]

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

6156 Kunszentmárton Város Önkormányzata (2006. évi árvíz
okozta károk helyreállítása – K. É. – 1391/2008)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

6163 Magyar Közút Kht. (tisztítószer beszerzése 2008.
– K. É. – 1616/2008)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

6169 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (megyei
kórház 1596 ágyán használt bértextília – K. É. –
1351/2008)

6173 Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
(Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányza-
ta területén kiemelt szintû parkfenntartás – 2008.
– K. É. – 1804/2008)

6177 Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (élõerõs õr-
zõ-védõ szolgáltatás biztonságtechnikai támogatással
az OGYK, OPNI és SOGYFI telephelyein – K. É. –
1577/2008)

6182 Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága (zöldfe-
lület-fenntartás – K. É. – 1234/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

6189 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (kerületi szabályo-
zási terv – K. É. – 1674/2008)

6192 Csurgó Város Önkormányzata (polgármesteri hivatal,
városi könyvtár, valamint a közöségi ház kisebb felújí-
tási munkái – K. É. – 1195/2008)

6196 Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. [víziközmûvek üzem-
felügyeleti és irányítási rendszerének tervezése (So-
mogy megye, Siófok) – K. É. – 1365/2008]

6200 Kehidakustány Község Önkormányzata (8 tantermes ál-
talános iskola építése – K. É. – 1412/2008)

6203 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési
Igazgatóság (KIOP keretein belül támogatott projektek
monitoringfeladatainak ellátása – K. É. – 1716/2008)

6207 Országgyûlés Hivatala [nyomtató- és telefaxberendezé-
sek kellékanyagainak szállítása és helyszíni cseréje
(312) – K. É. – 1755/2008]

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

6212 Bicskei Mezõgazdasági Zrt. (etyeki szarvasmarhatelep
bõvítése és korszerûsítése – K. É. – 0734/2008)

6217 Budapest Fõváros VI. Kerület Terézváros Önkormányza-
ta (étkezési utalványok beszerzése – K. É. – 1196/2008)

6221 Haladás Mg. Zrt., Somogysárd (ajánlatkérõ sertéstelepi
trágyakezelésének korszerûsítése – K. É. – 1753/2008)

6225 Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ (könyvvizsgálói feladatok ellátása
– K. É. – 1055/2008)

6229 Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet
(kajak-kenu- és evezõsrajtgép-rendszer beszerzése
2008. – K. É. – 1465/2008)

6235 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (utalványok
beszerzése – K. É. – 1041/2008)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

6241 Bács-Kiskun Megyei Bíróság (Kiskunhalasi Városi Bí-
róság és Ügyészség épülete rekonstrukciójának kivite-
lezése – K. É. – 1724/2008)

6243 BAUMART Asztalos-Szakipari Szolgáltató és Kereske-
delmi Kft. (gépbeszerzés – az ajánlatkérõ szakoktatási
helyszínén, a szakoktatás feltételeinek javítása céljából
– K. É. – 1605/2008)

6245 Budapest Fõváros Önkormányzata (vállalkozási szerzõ-
dés Budapest, 2007. évi híd-, mûtárgy-felújítási mun-
kák 2. csoport 6. részfeladat pótmunka tárgyban
– K. É. – 1307/2008)
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6248 Csongrád Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Otthon
(ajánlatkérõ élelmiszernyersanyag- és -áru-szükségle-
tének biztosítása – K. É. – 1760/2008)

6251 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (magas- és mély-
építéshez, valamint településrendezéshez kapcsolódó
mûszaki tervezés és tanácsadás – K. É. – 18876/2007)

6254 Földmérési és Távérzékelési Intézet (2008. évi étkezési
utalvány beszerzése – K. É. – 1919/2008)

6254 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (biztosítási termékek beszerzése a HM-MH ré-
szére – K. É. – 1627/2008)

6259 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Közpon-
ti Hivatala (2008. NSZ. minõségbiztosítás – K. É. –
1943/2008)

6262 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (a 2005/
017-520-04-01 Establishing the Traceability Chain for
Important Measurement Results címû közbeszerzési
eljárás eredményérõl szóló tájékoztató – K. É. –
1126/2008)

6264 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (teljes körû minõ-
ségbiztosítási feladatok ellátása – K. É. – 1741/2008)

6267 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (tájékoztató a Fõ-
városi Kerületek Földhivatalánál 31678/11 helyrajzi
számon nyilvántartott, Budapest, Hungária körút
140–144. szám alatti, bruttó 310 m2 alapterületû ingat-
lanrész használati jogának megszerzése tárgyában
– K. É. – 1725/2008)

6269 MÁV Zrt. (sorompóberendezések korszerûsítése 2007.
– K. É. – 1090/2008)

6273 MÁV Zrt. (keretmegállapodás folyószámlahitel biztosí-
tására – K. É. – 1736/2008)

6275 MECSEK-ÖKO Zrt. (nehézfémmel szennyezett iszap el-
szállítása és deponálása – K. É. – 1826/2008)

6277 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata (I. részfeladat:
ajánlatkérõ által a 2007. évre tervezett teljes szerkezetû
út-, járda és egyes utcákban szennyvízcsatorna építése
I. ütem; II. részfeladat: járdajavítások, felújítások Bu-
dapest III. ker., ajánlatkérõ területén – K. É. –
1644/2008)

6280 Országgyûlés Hivatala (gépjármûfelelõsség- és casco
biztosítási szolgáltatás nyújtása az Országgyûlés Hiva-
tala részére – K. É. – 18728/2007)

6283 Országos Mentõszolgálat (gyári gyógyszerkészítmények
és infúziók szállítása – K. É. – 1611/2008)

6285 Országos Rendõr-fõkapitányság Országos Baleset-meg-
elõzési Bizottság (motorkerékpár – K. É. – 1386/2008)

6287 Semmelweis Egyetem (Semmelweis Egyetem szervezeti
egységeinek épülettakarítási szolgáltatása – K. É. –
1642/2008)

6289 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (13 db máso-
lógép beszerzése – K. É. – 1656/2008)

6292 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Költségve-
tési Elszámoló Szervezete (keretmegállapodás a Szek-
szárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 100%-os tu-
lajdonában lévõ Diákétkeztetési Kft. által mûködtetett
konyhák alapanyagigényének ellátására a szerzõdéskö-
téstõl számított egy évig – K. É. – 1650/2008)

6303 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (cse-
peli galvániszap maradékának elszállítása és ártalmat-
lanítása – K. É. – 1769/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

6306 Ajka Város Önkormányzata [Ajka, 2007. évi iparosított
technológiával épült lakóépületek (I. csoport) energia-
takarékos korszerûsítése és felújítása V. részfeladat, Fõ
u. 7–9–11. sz. alatti lakóépület homlokzati nyílászárók
cseréje – K. É. – 1120/2008]

6306 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (12 havi
egyszer használatos katéterek beszerzése a szerzõdés
1. számú mellékletében meghatározott tételekben és
mennyiségben – K. É. – 0965/2008)

6307 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (12 havi
egyszer használatos katéterek beszerzése 1. számú mel-
lékletben meghatározott tételekre és mennyiségben
– K. É. – 0998/2008)

6307 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (12 havi
egyszer használatos katéterek beszerzése a 1. számú
mellékletben meghatározott tételekre és mennyiségben
– K. É. – 0981/2008)

6308 Bajai Kórház (130-féle gyógyszer és infúziós oldatok
177 részben – K. É. – 1001/2008)

6309 Bajai Kórház (takarítás 23 631 m2-en – K. É. –
0997/2008)

6309 Bajai Kórház (2007. évi különféle élelmiszer beszerzése
– K. É. – 0999/2008)

6310 Balatonmáriafürdõ Község Önkormányzata (ajánlatkérõ
közterületeinek, fizetõ- és szabad strandjainak fenntar-
tási munkáinak ellátása – K. É. – 0930/2008)

6311 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ (ét-
kezési utalvány – K. É. – 0903/2008)

6311 BOTÉSZ Bodzatermelõk Értékesítõ Szövetkezete (szállí-
tási szerzõdés, fóliázógép, mérõ- és címkézõberendezés,
zsugorfóliázó gép, asztali mérleg + címkeadagoló és
-nyomtató szállítására és beüzemelésére – K. É. –
1102/2008)

6312 Budapest Fõváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata
(szállítási szerzõdés keretén belül Budapest Fõváros
XIX. Kerület Kispest Önkormányzata gyermekintézmé-
nyeinek tejjel és tejeskiflivel való ellátása a dokumentá-
cióban részletezettek szerint – K. É. – 1874/2008)

6313 Budapest Fõváros XVII. Kerületi Önkormányzat (Buda-
pest Fõváros XVII. Kerületi Önkormányzat játszótere-
inek munkálatai 2007. – K. É. – 20514/2007)

6313 Budapest Fõváros XVII. Kerületi Önkormányzat (Buda-
pest Fõváros XVII. Kerületi Önkormányzat játszótere-
inek munkálatai 2007. – K. É. – 20512/2007)
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6314 Budapest Fõváros XVII. Kerületi Önkormányzat (Buda-
pest Fõváros XVII. Kerületi Önkormányzat területén a
Tempó 30 övezetek kialakításához kapcsolódó jelzõ-
lámpás csomópont építése – K. É. – 20515/2007)

6315 Budapest XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata (Buda-
pest XXIII. kerület, Szentlõrinci út mellett 195621/1
hrsz. alatti használaton kívüli temetõ kiürítése és terep-
rendezése – K. É. – 0885/2008)

6316 Budapest XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata [Buda-
pest fõváros XXIII. kerület gyermekintézményeiben
játszóeszköz-szabványosítás telepítéssel és környezet-
rendezéssel (15 db gyermekintézményi helyszínen,
67 db játszóeszköz kihelyezése) – K. É. – 0886/2008]

6316 Budapesti Fegyház és Börtön (fûszerek szállítása
– K. É. – 0753/2008)

6317 Budapesti Fegyház és Börtön (konzervek szállítása
– K. É. – 0759/2008)

6317 Budapesti Fegyház és Börtön (szárazáruk szállítása
– K. É. – 0761/2008)

6318 Budapesti Fegyház és Börtön (húskészítmények szállí-
tása – K. É. – 0756/2008)

6318 Budapesti Fegyház és Börtön (pékáruk szállítása
– K. É. – 0767/2008)

6319 Budapesti Fegyház és Börtön (instant termékek szállí-
tása – K. É. – 0768/2008)

6319 Budapesti Fegyház és Börtön (fogvatartotti ruházat és
ágynemû, valamint függönyök mosása, vasalása, szállí-
tása – K. É. – 0755/2008)

6320 Budapesti Közlekedési Zrt. (kelet–nyugati metróvonal
felújítása IV. ütem: Stadionok, Pillangó utca, Örs vezér
tere metróállomások és vonalszakaszok felújítása
– K. É. – 0721/2008)

6321 Budapesti Közlekedési Zrt. [villamosvasúti nagypanel-
elemek szállítása az 1-es, a 14-es, a 17-es és 69-es villa-
mos vonalán végzendõ munkákhoz (BKV Zrt.
63/T-132/2007) – K. É. – 0707/2008]

6321 Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás (orvosi ügyelet
– K. É. – 0959/2008)

6322 Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképzõ Központ
Kht. (eszközbeszerzés HEFOP – számítástechnikai, in-
formatikai és irodaeszközök, oktatástechnikai és audio-
vizuális eszközök – K. É. – 0887/2008)

6323 Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképzõ Központ
Kht. (ajánlatkérõ és szakközépiskolák tanmûhelyei szá-
mára gépek, eszközök szállítása – elektronikai eszkö-
zök – K. É. – 1127/2008)

6323 Együtt-Egymásért Szociális Otthon, Barcs (az önkor-
mányzat intézményeinek élelmiszer-beszerzése VII.
– K. É. – 0881/2008)

6325 ESZA Kht. [HEFOP/2004/3.4.1. a gazdasági verseny-
kép. operatív program (GVOP) keretében beruházá-
sokhoz és egyéb fejlesztésekhez kapcs. képzések megva-
lósítása és a HEFOP/2004/3.4.2. a vállalkozói készségek
fejlesztését célzó támogatása szakmai monitor – K. É. –
0504/2008]

6325 Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
(ÉMRMK Heves és Nógrád megyei dolgozói részére ét-
kezési utalvány – K. É. – 0902/2008)

6326 Fejér Megyei Szent György Kórház (papír-írószer és iro-
daszerek – K. É. – 0937/2008)

6327 Fejér Megyei Szent György Kórház (filterek, szerelékek,
mûanyag szondák, katéterek beszerzése – K. É. –
0936/2008)

6328 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (az FCSM Zrt. részére
biztonsági rendszerek beépítése – K. É. – 0384/2008)

6328 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (gázolaj és benzin szál-
lítása – K. É. – 0534/2008)

6329 Fõvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház
(CT-szolgáltatás vásárlása, BZSK-2/2006. – K. É. –
0587/2008)

6330 Fõvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház (csont-
denzitometriás vizsgálatok végzése, BZSK-13/2006.
– K. É. – 0589/2008)

6331 Fõvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház (pa-
tológiai szolgáltatás végzése szakszemélyzettel járó- és
fekvõbetegek részére, BZSK-12/2006 – K. É. –
0590/2008)

6332 Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona, Budapest (élel-
miszer 2008/01 Virág – K. É. – 0904/2008)

6333 Fõvárosi Vízmûvek Zrt. (mûszaki információs rendszer és
MIRTUSZ-rendszer továbbfejlesztése – K. É. –
0905/2008)

6333 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (gyógy-
szerek beszerzése – K. É. – 19222/2007)

6334 Gyula Város Önkormányzata (Gyula belváros idegenfor-
galmi célú rehabilitációja, közterületek felújítása, kor-
látozott jármûforgalmú, gyalogos-, kerékpáros forgal-
mat engedélyezõ övezetek kialakítása, zöldfelületek,
dísz- és parkvilágítás – K. É. – 0928/2008)

6335 Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ (Piac utca 79.
szám alatti ingatlanon irodai hasznosításra alkalmas
helyiségek és parkolóhely bérlete – K. É. – 0909/2008)

6336 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. – 0938/2008)

6336 Hajnal István Idõsek Otthona, Békés (élelmiszerek be-
szerzése – K. É. – 0912/2008)

6337 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési és Biztonsági Beru-
házási Hivatal (ételhulladékok elszállítása és ártalmat-
lanítása – elj.azonosító: 25001/05-10/84 – K. É. –
0911/2008)

6338 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendõr-fõkapitányság
(õrzés-védelem – K. É. – 0916/2008)

6339 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendõr-fõkapitányság
(étkezési utalvány – K. É. – 0918/2008)

6339 Kisalföld Volán Közlekedési Zrt. (biztosítási szolgálta-
tás: casco és felelõsségbiztosítás – K. É. – 0962/2008)

6340 Kiskõrös Város Önkormányzata (Kiskõrös város köz-
igazgatási területén út- és járdaépítési. és felújítási
munkák elvégzése vállalkozási szerzõdés keretében
– K. É. – 0994/2008)
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6341 Kiskõrös Város Önkormányzata (a város közigazgatási
területén parkfenntartási feladatok ellátása vállalkozá-
si szerzõdés keretében – K. É. – 1000/2008)

6342 Kiskõrös Város Önkormányzata (Kiskõrös város köz-
igazgatási területén köztisztasági feladatok ellátása
– K. É. – 1004/2008)

6342 Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
(ajánlatkérõ intézményei – gondozóház, idõsek klubja,
szociális étkeztetõ, ingyenkonyha – számára az étkezte-
tési feladatok ellátása – K. É. – 0976/2008)

6343 Körösladány Város Önkormányzata (aszfaltburkolatú út
építése a Zrínyi utcában 293 fm hosszúságban, a Vécsey
utcán 294 fm hosszúságban – K. É. – 17688/2007)

6343 Körösladány Város Önkormányzata (Körösladány, belte-
rület 624/1 hrsz.-ú, Arany J. u. 14. alatti ingatlanon
379,15 m2 alapterületû orvosi rendelõ kivitelezése
– K. É. – 17689/2007)

6344 Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazga-
tóság [védelmi töltések (árvízvédelmi és öntözõ fõcsator-
nák) kaszálása, gaztalanítása – K. É. – 1015/2008]

6345 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (SA-121 ba-
rabási határrendészeti kirendeltség kialakítása
– K. É. – 0481/2008)

6345 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (SA-
GKM-02 eperjeskei vasúti határátkelõ és rendezõ pá-
lyaudvar felvételi épület felújítása és átalakítása a
shengeni követelmények szerint – K. É. – 0417/2008)

6346 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (x86 kompatibilis
személyi számítógépek és kiegészítõik szállítása
– K. É. – 1737/2008)

6347 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (adatbázis – 2007.
– Tájékoztató a szerzõdés 1. évi teljesülésérõl – K. É. –
1797/2008)

6348 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (vírusvédelem – tá-
jékoztató az eljárás 1. évi részteljesülésérõl – K. É. –
1799/2008)

6349 Magyar Nemzeti Bank (az integrált emissziós rendszer
követelményspecifikációjának kidolgozása – K. É. –
0748/2008)

6350 Magyar Nemzeti Bank (MNB központi épületek Systi-
max informatikai kábelhálózat cseréje és bõvítése, va-
lamint optikai szegmensbõvítések – K. É. – 0751/2008)

6351 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (ajánlatkérõ területi igazgatóságain dolgozó kéz-
besítõk védelmére szolgáló PT 2000/B típusú speciális
pénztárca gyártása és szállítása – K. É. – 0921/2008)

6351 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (lábtörlõ, fáklya – K. É. – 0979/2008)

6352 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (belsõ használatú kezelési nyomtatvány
– K. É. – 0980/2008)

6353 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (papír, irodaszerek és klf. anyagok, nyomdai
kellékanyagok, leporelló, fax- és telexpapír – K. É. –
0975/2008)

6354 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (különféle festékek, hígítók, tapaszok és egyéb
festési anyagok – K. É. – 0977/2008)

6354 MÁV Zrt. (vagyonbiztonsági és vagyonvédelmi tevé-
kenységek végzése, szállítmánykísérés, telephelyek õr-
zése, portaszolgálat, járõrözés feladatrendszer ellátása
– K. É. – 0986/2008)

6355 MÁV Zrt. Vezérigazgatóság, EU Kapcsolatok Osztály
(a Szajol–Záhony vasútvonalszakaszon ETCS 1. és
2. szint és a GSM-R rendszer tervezése, továbbá a
120/25 kV-os vontatási transzformátor-alállomások
korszerûsítéséhez megvalósíthatósági tanulmány és en-
gedélyezési tervek elkészítése – K. É. – 1767/2008)

6356 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (Vécsey u. 4. sz. alatti
ingatlanból bérleti jog megszerzése – K. É. – 0926/2008)

6356 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (hivatalos külföldi
utazások lebonyolítása – K. É. – 0924/2008)

6357 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (elektronikus iratke-
zelési rendszer továbbfejlesztése és támogatása adActa
modulokkal – K. É. – 0925/2008)

6357 Mohács Város Önkormányzata [déli lakópark építése
V. ütem (járda, kerékpárút építése) – K. É. –
0932/2008]

6358 Nagyhalász Város Önkormányzata (idõsek otthona építése
és kivitelezési tervek készítése – K. É. – 0856/2008)

6359 Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet (Budapest
területén bútorozatlan ingatlan bérlete – 5. emelet
– K. É. – 0939/2008)

6360 Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet (Budapest
területén bútorozatlan ingatlan bérlete – 6. emelet
– K. É. – 1018/2008)

6360 Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet (25 szak-
képesítés digitális tananyag fejlesztése 5 részterületen,
meghatározott szakmák tekintetében – K. É. –
1019/2008)

6361 Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet [V. Orszá-
gos Szak- és Felnõttképzési Konferencia szakmai szerve-
zése, megvalósítása, résztvevõk biztosítása, értesítése,
elõadók felkérése, 200 fõ részére szállás, étkezés 3 napra
történõ biztosítása (Hajdúszoboszló) – K. É. –
1021/2008]

6362 Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet (HEFOP
3.5.1. korszerû felnõttképzési módszerek kidolgozása és
alkalmazása programban 8 db 3 napos pedagógus-to-
vábbképzés és 9 db 2 napos disszeminációs konferencia
teljes körû szakmai szervezése, szállás-étkeztetés, tech-
nikai feltételek biztosítása – K. É. – 1020/2008)

6363 Paksi Atomerõmû Zrt. (a Paksi Atõmerõmû 1–4. blokk-
jának szekunder köri és külsõ üzemi armatúra és csõve-
zeték karbantartási és javítási munkái, 2007–2009. kö-
zött – K. É. – 1815/2008)

6364 Paksi Atomerõmû Zrt. (AU-1500 típusú jódszûrõ beren-
dezések kiváltása, EWS típusú, cserélhetõ töltetû jód-
szûrõ telepítése – K. É. – 1816/2008)

6365 Pannon Egyetem (16663/2005 sz. eljárásra vonatkozóan
tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl – K. É. –
1790/2008)

6365 Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága (1 db
hulladékszállító jármû – K. É. – 0849/2008)

6366 Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. (a püspökszilágyi
radioaktívkulladék-feldolgozó és -tároló területén vett
környezeti minták vizsgálata – K. É. – 0475/2008)
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6367 Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. (a kiégett kazetták
átmeneti tárolója üzemeltetése, irányítástechnikai kar-
bantartása és egyéb szolgáltatások elvégzése – K. É. –
0479/2008)

6368 Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (az ön-
kormányzat tulajdonában lévõ utak 2007. évi felújítása
– K. É. – 0940/2008)

6369 Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön (élelmiszerek
– K. É. – 0941/2008)

6370 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (takarítási
feladatok – K. É. – 0743/2008)

6370 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata [utalványok
beszerzése (hideg-, étkezési, iskolakezdési, ajándék- és
élelmiszer-utalványok) – K. É. – 0744/2008]

6371 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(HEFOP 1.1 Baktalórántháza helyszínen tanácsadás,
motivációs tréning csoportos foglalkozás – K. É. –
20088/2007)

6372 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(HEFOP 1.1 álláskeresési technikák oktatása csoportos
foglalkozás IX. rész Tiszavasvári helyszínen – K. É. –
20078/2007)

6373 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(HEFOP 1.1 IV. rész Nyíregyháza helyszínen munkata-
nácsadás, motivációs tréning csoportos foglalkozás
– K. É. – 20083/2007)

6373 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(HEFOP 1.1 II. rész egyéni munkatanácsadás, VII. rész
álláskeresési technikák oktatása, Csenger helyszínen
– K. É. – 20075/2007)

6374 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(HEFOP 101. VI. rész Vásárosnamény helyszínen pszi-
chológiai tanácsadás keretében általános képességvizs-
gálat – K. É. – 20081/2007)

6375 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(HEFOP 1.1 IV. rész egyéni munkatanácsadás motivá-
ciós tréning csoportos foglalkozás Vásárosnamény
helyszínen – K. É. – 20080/2007)

6375 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(HEFOP 1.1 III. rész egyéni munkatanácsadás, V. rész
pszichológiai szaktanácsadás, fejlesztõtréning Tisza-
vasvári helyszínen – K. É. – 20079/2007)

6376 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(HEFOP 1.1, munkaerõ-piaci szolgáltatás lebonyolítá-
sa III. rész Mátészalka helyszínen egyéni munkatanács-
adás, motivációs tréning csoportos foglalkozás – K. É. –
20076/2007)

6377 Szabómester Szakképzõ Iskola (a Szabómester Szakkép-
zõ Iskola Budapest XIII., Róbert Károly krt. 49–51.
szám alatti épülete gyengeáramú hálózatának tervezése
és kivitelezése – K. É. – 1867/2008)

6377 Szélessávú Közmû Kiépítése Társulás (GVOP-2005-
4.4.2. projekt megvalósítása Sárbogárd, Mezõszilas,
Nagylók és Hantos településeken – K. É. – 1005/2008)

6378 Szentendre Város Önkormányzata (Szentendre, Szabad-
kai u. 11. szám alatti épület felújítása – K. É. –
0722/2008)

6379 Szentendre Város Önkormányzata (Hamvas Béla u. 1.
szám alatti bölcsõde meglévõ épületeinek kiegészítõ fel-
újítási és bõvítási munkáira vonatkozó építés-szerelés
kivitelezése – K. É. – 0725/2008)

6379 Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata (hitel
150 000 000 Ft értékben 15 éves futamidõvel – K. É. –
1007/2008)

6380 Vác Város Önkormányzata (szociális étkeztetés – K. É. –
0807/2008)

6380 Vác Város Önkormányzata (GAMESZ által felügyelt in-
tézményekben belsõ vízhálózati munkák, azonnali hi-
baelhárítás, havi általános felülvizsgálatok – K. É. –
0635/2008)

6381 Vám- és Pénzügyõrség Gazdasági Központja [a Vám- és
Pénzügyõrség tulajdonában és kezelésében lévõ egyes
budapesti és Budapest környéki ingatlanjainak mûsza-
ki üzemeltetése (3. sz. részteljesítés) – K. É. –
1652/2008]

6382 Városi Kommunális Gondnokság, Putnok (karbantartási
anyag beszerzése – K. É. – 1164/2008)

6383 Vértes Volán Zrt. (közforgalmú autóbuszjáratok alvál-
lalkozásban történõ üzemeltetése évi mintegy
793 850 km teljesítménnyel – K. É. – 0942/2008)

6383 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszp-
rém nagy felületû útjavítási munkái – K. É. –
1346/2008)

6384 Volánbusz Zrt. (kenõanyag beszállítása és konszignációs
raktározása – K. É. – 0302/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

6385 Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Árpád Ve-
zér Úti Általános és Szakképzõ Iskola, Ózd (élelmiszer
beszerzése, tej, tejipari termékek – K. É. – 1521/2008)

6385 Budapesti Történeti Múzeum (Budapest, Hadnagy
u. 8–10. szám alatti ásatási leletanyagok restaurálási
munkálatainak ellátása – K. É. – 1048/2008)

6386 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (az
EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmusok program
lebonyolításával, valamint a Központi Pénzügyi és
Szerzõdéskötõ Egység általános mûködésével kapcsola-
tos fordítási, lektorálási és tolmácsolási feladatok tár-
gyú szerzõdés módosítása – K. É. – 1275/2008)

Helyesbítés

6388 Budapesti Rendõr-fõkapitányság helyesbítése (a Közbe-
szerzési Értesítõ 2008. január 25-i 11. számában K. É. –
0686/2008 számon megjelent egyszerû eljárás ajánlat-
tételi felhívásának helyesbítése – K. É. – 1946/2008)

6388 Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága helyesbí-
tése (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. január 30-i 13. szá-
mában K. É. – 20705/2007 számon megjelent ajánlati
felhívás helyesbítése – K. É. – 2013/2008)
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6388 Nemzeti Hírközlési Hatóság helyesbítése (a Közbeszerzé-
si Értesítõ 2008. január 30-i 13. számában K. É. –
1333/2008 számon megjelent ajánlati felhívás helyesbí-
tése – K. É. – 1948/2008)

6388 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Szociá-
lis Intézmény helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ
2008. január 28-i 12. számában K. É. – 0531/2008 szá-
mon megjelent ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. –
1945/2008)

Módosítás

6390 Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház és
Rendelõintézet módosítása (a Közbeszerzési Értesítõben
K. É. – 1387/2008 számon megjelent ajánlati felhívás
módosítása – K. É. – 1944/2008)

6391 Tótkomlós és Térsége Állatihulladék-kezelés Önkormány-
zati Társulás (Tótkomlós és térsége, állatihulladék-keze-
lés, építési beruházás – K. É. – 1776/2008)

Éves statisztikai összegezés

6394 Gyermek- és Ifjúsági Centrum Kht. (éves összegezés áru-
beszerzésekrõl – K. É. – 1448/2008)

6394 Gyermek- és Ifjúsági Centrum Kht. (éves összegezés szol-
gáltatásokról – K. É. – 1449/2008)

6394 Gyermek- és Ifjúsági Centrum Kht. (éves összegezés épí-
tési beruházásokról – K. É. – 1450/2008)

BÍRÓSÁGI ÍTÉLETEK

6396 Fõvárosi Bíróság 25.K.30.692/207/4. számú ítélete
(K. É. – 1886/2008)

6399 Fõvárosi Ítélõtábla 3.Kf.27.260/2007/4. számú ítélete
(K. É. – 1859/2008)
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A Cégközlöny 5. számában (2008. január 31.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000521/8. 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) ÉPTÜVA-KER Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7691 Pécs,
Mérleg u. 9.; cégjegyzékszáma: 02 09 070645; adószáma:
13425180-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
6900 Makó, Batthyány u. 47.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Portfólió Befektetési

és Vállalkozási Kft., 7400 Kaposvár, Virág utca 21., cég-
jegyzékszáma: 14 09 000928.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000507/11. 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) VIJOPA-BAU Építõipari és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7833
Görcsöny, Dózsa György u. 41.; cégjegyzékszáma:

02 09 070557; adószáma: 13654977-2-02) 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 Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000571/10. 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) Galgóci Mezõgazdasági Termelõ,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7838
Piskó, Kossuth utca 46.; cégjegyzékszáma: 02 06 067622;
adószáma: 20163518-2-02) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7632 Pécs, Maléter Pál u. 122.
7838 Piskó, Petõfi utca 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Portfólió Befektetési

és Vállalkozási Kft., 7400 Kaposvár, Virág utca 21., cég-
jegyzékszáma: 14 09 000928.



A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-07-000484/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ALFA-TREND Kereskedelmi és
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság Végelszá-
molás alatt! (9400 Sopron, Thurner Mihály út 5.; cégjegy-
zékszáma: 08 09 008622; adószáma: 11953407-2-08) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ALFA-TREND Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
AG-CENT Agrár Centrum Ingatlanforgalmazó, -Keze-

lõ és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett székhelye(i):
1022 Budapest, Hûvösvölgyi út 102.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-07-000247/9. 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) EURO-VEX 2000 Élelmiszer-kiske-
reskedelmi Betéti Társaság (3390 Füzesabony, Maklári
út 13.; cégjegyzékszáma: 10 06 025249; adószáma:
21510700-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3300 Eger, Rákóczi út 46. 7. em. 50.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING

Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Rt., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
044406.

A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000593/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 8. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) MAROS BAU Építõipari és Szolgál-
tató Kft. (6900 Makó, Mikócsa u. 9.; cégjegyzékszáma:

06 09 008949; adószáma: 13177241-2-06) adós felszámolá-
sát 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 Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000444/6. 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) „Horváth Zoltán” Szakta-
nácsadó Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (8700
Marcali, József A. utca 2. C ép.; cégjegyzékszáma:
14 06 304781; adószáma: 20276005-2-14) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„Horváth Zoltán” Szaktanácsadó Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-

ságmenedzser és Felszámoló Részvénytársaság, 1145 Bu-
dapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10
043681.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001408/6. 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) SAVARMA ORIENTAL
Kereskedlemi és Szolgáltató Betéti Társaság „Végel-
számolás alatt” (4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes
u. 170.; cégjegyzékszáma: 15 06 091207; adószáma:
21554566-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SAVARMA ORIENTAL 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.
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001480/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GÁL-V Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4800 Vásárosnamény,
Kraszna u. 1.; cégjegyzékszáma: 15 06 091222; adószáma:
21558003-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-
moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80. A ép. I/3.,
cégjegyzékszáma: 05 09 005543. (A helyi kirendeltség cí-
me: 4400 Nyíregyháza, Korányi utca 195.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001519/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 5. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TALVIK Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Nárcisz
u. 3.; cégjegyzékszáma: 15 06 091382; adószáma:
21569618-2-15) 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 Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000374/8. 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) SINKOVICS és TÁRSA
Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (8460
Devecser, Miskei u. 1.; cégjegyzékszáma: 19 06 505414;
adószáma: 20649559-2-19) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

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
23.Fpk.15-07-001520/4. 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) RADONYEC Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4624 Tiszabezdéd, Sport
u. 32.; cégjegyzékszáma: 15 06 088190; adószáma:
20949914-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-
sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 19.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001539/4. 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) ROLITA-TIMUR Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090359; adószáma:
21454442-2-15) 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
23.Fpk.15-07-001493/4. 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) NERA-TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Család
u. 49. fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 15 06 093270; adószáma:
22120199-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649. (A helyi
kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 2.
B lház. 3. em. 6.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001492/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 3. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Szilágyi és Társa Gazdasági
Szolgáltató Betéti Társaság (4531 Nyírpazony, Ifjúság
u. 17.; cégjegyzékszáma: 15 06 089826; adószáma:
21383197-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SZABOLCS-HAT Gazdasági Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Szõllõsi és Társa Gazdasági Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4320 Nagykálló, Nagykertiszõlõ u. 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 helyi
kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 2.
B lház. 3. em. 6.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001541/4. 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) NIKONT-TRADE Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4432 Nyírszõlõs,
Csabagyöngye u. 150.; cégjegyzékszáma: 15 06 091310;
adószáma: 21567654-2-15) 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
23.Fpk.15-07-001540/4. 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) MIKVARADO Kereske-
delmi Betéti Társaság (4625 Záhony, Ady Endre
út 13–15.; cégjegyzékszáma: 15 06 092891; adószáma:
21966967-2-15) 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 Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000853/6. 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) ANTAL MÁRIA Építõ és
Szolgáltató Betéti Társaság (4176 Sáp, Ságvári Endre
utca 7.; cégjegyzékszáma: 09 06 013762; adószáma:
22155799-2-09) 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 Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-003409/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 8. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BETTI ART Ásványfeldolgozó
és Divatékszergyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1046 Budapest, Kiss Ernõ u. 2.; cégjegyzékszáma:
01 09 668732; adószáma: 12354296-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Ka-
zal u. 65. Telephely: 1143 Budapest, Besnyõi u. 13. Posta-
cím: 1576 Bp., Pf. 52.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001411/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 16. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) RIGUJUL Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki u. 18.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 090882; adószáma: 21503261-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-
moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80. A ép. I/3.,
cégjegyzékszáma: 05 09 005543. (A helyi kirendeltség cí-
me: 4400 Nyíregyháza, Korányi utca 195.)

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-005396/6. 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) SVB-BAU Építõipari és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1095 Budapest, Dandár
utca 28.; cégjegyzékszáma: 01 09 884571; adószáma:
13374589-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-
lános Vállalkozási ZRt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., 1364 Bp., Pf. 428.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-07-000208/12. 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) PALLETPLAST Mûanyag-
ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3021 Lõrinci, Herédi út 050/13. hrsz.; cégjegyzékszáma:
10 09 026454; adószáma: 13483687-2-10) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Rt., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
044406.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000247/14. 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) BIO-HEM Mezõgazdasági
Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (6100 Kiskunfélegyháza, Kalmár József
utca 2.; cégjegyzékszáma: 03 09 113462; adószáma:
12464924-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
6120 Kiskunmajsa, Könyök u. 3.
6120 Kiskunmajsa, külterület 0329/60. hrsz.
6100 Kiskunfélegyháza, Kalmár József u. 2.
1061 Budapest, Andrássy utca 37.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénz-

ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-07-000236/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TRIXI-TRANSSPEED Szál-
lítmányozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (8596 Pápakovácsi, Külterület,
hrsz 08/3.; cégjegyzékszáma: 19 09 508341; adószáma:
13543774-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-
értékelõ Rt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041596.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000960/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MONOLIT-BAU 2000 Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (4287 Vámospércs, Hosszúrét dûlõ u. 6/A; cégjegy-
zékszáma: 09 09 013725; adószáma: 12076130-2-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MONOLIT-BAU 2000 Építõipari, Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
MONOLIT-BAU 2000 Építõipari, Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségü Társaság „felszámolás
alatt”

MONOLIT-BAU 2000 Építõipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság

Elõzõ székhelye(i):
2080 Pilisjászfalu, Felsõvasút sor 2.
1146 Budapest, Szugló u. 76.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TANÁCS-ADÓ

Pénzügyi Gazdasági Zrt., 4030 Debrecen, Fokos u. 14.,
cégjegyzékszáma: 09 10 000162.
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A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-003125/10. 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) EURODEM Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1174 Budapest, Petõfi Sán-
dor u. 12.; cégjegyzékszáma: 01 06 734372; adószáma:
20723961-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CON-
SULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-07-000287/6. 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) PLANÉTA BAU 2000 Építõ-
ipari Fõvállalkozói, Kivitelezõi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (8400 Ajka, Sport u. 2/1.; cégjegy-
zékszáma: 19 09 505131; adószáma: 11919263-2-19) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8400 Ajka, Fõ u. 60.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Cég-Felügyelet

Felszámoló, Végelszámoló, Vagyonrendezõ és Csõdke-
zelõ Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 566915.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001034/5. 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) „SZI-KO-TRADE” Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (4561 Baktalóránt-
háza, Jókai u. 46; cégjegyzékszáma: 15 06 082266; adó-
száma: 25656323-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Könyvvizs-
gáló és Gazdasági Szakértõ Kft., 4400 Nyíregyháza, Vas-
vári P. u. 3., cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-005925/6. 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) ZSÁMÁRTA Divatcikk
Gyártó és Szolgáltató Bt. Végelszámolás alatt (1024
Budapest, Keleti Károly u. 31/B 10.; cégjegyzékszáma:
01 06 750908; adószáma: 21401578-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ZSÁMÁRTA Divatcikk Gyártó és Szolgáltató Bt.
Elõzõ székhelye(i):
1012 Budapest, Attila út 101. fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000420/6. 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) KARTZ-ART Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (6000 Kecskemét, Nagy
Lajos király krt 54. II/ 6.; cégjegyzékszáma: 03 06 114026;
adószáma: 22261674-2-03) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Arany János utca 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ

Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Mikes u. 9–11., cégjegy-
zékszáma: 17 09 001262.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001200/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 2. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) GULIDOV-21N Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság(4600 Kisvárda, Litki
u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090111; adószáma:
21433670-2-15) 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 Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000429/10. 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) LEKOM Ingatlanforgal-
mazó és Építõipari Fõvállalkozói Betéti Társaság
(6400 Kiskunhalas, Kõrösi út 4.; cégjegyzékszáma:
03 06 113399; adószáma: 20145206-2-03) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GAUDI 2000 Építõipari Szolgáltató és Kereskedelmi

Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8562 Nagytevel, Jókai út 34.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
u. 33/A I. em. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000619/13. 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) SGR-INVEST Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (6230 Soltvadkert,
Szentháromság u. 76.; cégjegyzékszáma: 03 09 114364;
adószáma: 13376488-2-03) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6723 Szeged, Malom u. 6.
6723 Szeged, Római krt. 23.
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 Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-07-000444/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MENARA Technológiai és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság Végelszámolás
alatt! (9136 Mérges, Fõ utca 31.; cégjegyzékszáma:
08 09 010476; adószáma: 12862298-2-08) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MENARA Technológiai és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ

Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Mikes u. 9–11., cégjegy-
zékszáma: 17 09 001262.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000236/19. 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) VÖRÖS BAU Építõipari és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (cégjegyzékszáma:
02 09 065406) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

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 Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-000933/9. 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) Thaly & Thaly Kertépítõ, Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2120 Dunakeszi,
Alsógödi utca 16/A; cégjegyzékszáma: 13 06 056010;
adószáma: 22240936-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-FEL-
SZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
u. 29. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 726061.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000654/5. 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) Cse-Mi Farm Mezõgazda-
sági és Élelmiszeripari Korlátolt Felelõsségû Társaság
„végelszámolás alatt” (6055 Felsõlajos, Fõ út 8.; cég-
jegyzékszáma: 03 09 109154; adószáma: 12685893-2-03)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
Cse-Mi Farm Mezõgazdasági Termelõ és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Cse-Mi Farm Mezõgazdasági és Élelmiszeripari Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6050 Lajosmizse, Dózsa György utca 47.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-FEL-

SZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
u. 29. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 726061.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-07-000180/13. 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) FAL-RA-FEL Építõipari Szolgál-
tató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2464 Gyúró, Templom tér 26. C ép.; cégjegyzékszáma:
07 09 010384; adószáma: 13285740-2-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2471 Baracska, Aradi u. 71.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi

Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000452/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) JÁSZ PALLÉR Építõipari Szolgáltató
Betéti Társaság végelszámolás alatt (5126 Jászfény-
szaru, Vasvári Pál u. 20.; cégjegyzékszáma: 16 06 008189;
adószáma: 21381896-2-16) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
JÁSZ PALLÉR Építõipari Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000678/6. 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) DISCO MAGIC Vendéglátó, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (6222 Csengõd, Petõfi u. 86.; cégjegyzékszáma:
03 09 109213; adószáma: 12697083-2-03) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6400 Kiskunhalas, Malom sor 4.
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.16-06-000407/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) Kovács és Társai Mezõgazdasági, Épí-
tõipari, Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Betéti
Társaság (5136 Jászszentandrás, Kossuth út 74.; cégjegy-
zékszáma: 16 06 006978; adószáma: 20678081-2-16) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Kerek és Társa Mezõgazdasági, Építõipari, Kereskedel-

mi, Vendéglátó és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5136 Jászszentandrás, Vörösmarty út 29.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-07-001092/7. 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) ZAMKER Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2600 Vác, Deákvári fõ-
út 1533/6. hrsz.; cégjegyzékszáma: 13 09 088923; adószá-
ma: 12707515-2-13) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: VADÁSZ & PART-
NERS Felszámoló, Vagyonfelügyelõ és Tanácsadó Kft.,
1112 Budapest, Neszmélyi u. 44., cégjegyzékszáma: 01 09
266939.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000681/6. 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) GOLD HUNTER Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6000 Kecskemét, Géza fejedelem krt 55.; cégjegyzékszá-
ma: 03 09 110161; adószáma: 12926736-2-03) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Dobó krt 8. 1. em. 125.
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 Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-07-001820/6. 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) VARRÓGÉP Kereskedelmi Beté-
ti Társaság (2030 Érd, Balatoni út 63/C; cégjegyzékszá-
ma: 13 06 047406; adószáma: 21543896-2-13) adós fel-
számolását 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 Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-07-000182/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való köz-
zétételét, hogy a(z) 2008. január 7. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MERU ISLAND Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7081 Simontornya, Vak Bottyán ltp. 10.; cégjegyzék-
száma: 17 09 005541; adószáma: 11862996-2-17) adós

fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
AMH MODE Kereskedelmi Kft.
AMH MODE Kereskedelmi Kft. „végelszámolás alatt”
EU-TERV Építõipari, Kivitelezõ és Mérnöki Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1114 Budapest, Ulászló u. 19.
1026 Budapest, Lotz K u. 16.
1115 Budapest, Ildikó tér 6.
1143 Budapest, Hungária krt 83.
1026 Budapest, Pasaréti út 21.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és

Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000712/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való köz-
zétételét, hogy a(z) 2007. november 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HÍRÖS KLÍMA Kereske-
delmi és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (6000 Kecskemét, Bercsényi u. 11.; cégjegyzékszá-
ma: 03 09 107871; adószáma: 11920706-2-03) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SZ and S PLUS KLÍMATECHNIKA Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
HÍRÖS KLÍMATECHNIKA Kereskedelmi és Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság
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
6.Fpk.03-07-000746/5. 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) ELASTIC-METAL Szolgál-
tató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (6413 Kun-
fehértó, Jókai u. 20.; cégjegyzékszáma: 03 06 112769;
adószáma: 21862533-2-03) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ELASTIC-METAL Szolgáltató Betéti Társaság
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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
6.Fpk.03-07-000780/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FAGYAGRO Kereskedelmi
és Mezõgazdsági Korlátolt Felelõsségû Társaság „vég-
elszámolás alatt” (6080 Szabadszállás, Mátyás király
tér 1. 2. em. 30.; cégjegyzékszáma: 03 09 111258; adószá-
ma: 13189118-2-03) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FAGYAGRO Kereskedelmi és Mezõgazdasági Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-FEL-

SZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
u. 29. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 726061.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-07-000203/9. 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) „EUROSIM” Cipõgyártó Betéti
Társaság (7081 Simontornya, Beszédes F. u. 24.; cég-
jegyzékszáma: 17 06 004842; adószáma: 20892537-2-17)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000443/11. 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) PARDIHÚS Húsipari és Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (6922 Földeák,
Vásárhelyi út 71.; cégjegyzékszáma: 06 09 004581; adó-

száma: 11396239-2-06) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6922 Földeák, Vásárhelyi út 79.
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.06-07-000587/9. 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) SZ év V’ 97 Építõ és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (6800 Hódmezõvásár-
hely, Szántó Kovács János u. 81; cégjegyzékszáma:
06 09 004952; adószáma: 11399548-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Sz és V’ 97 Építõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Sz és V’ 97 Építõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság „felszámolás alatt”
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 Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070132/13. 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) KOMOJAB OKTÓBER
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tata-
bánya, Komáromi út 31. fszt. 1.; cégjegyzékszáma:
11 09 007991; adószáma: 12588992-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BERATTI Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Vadász út 72.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA Fel-

számoló és Tanácsadó Kft., 2890 Tata, Ady E. u. 67., cég-
jegyzékszáma: 11 09 002635.
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A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-07-000321/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való köz-
zétételét, hogy a(z) 2007. november 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GREGOR ÉS TÁRSA
SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG (7400 Ka-
posvár, Ivánfa hegyalja utca 5/G; cégjegyzékszáma:
14 06 305888; adószáma: 21033098-2-14) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Arany János utca 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-

ságmenedzser és Felszámoló Részvénytársaság, 1145
Budapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10
043681.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
13.Fpk.03-07-000105/25. 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) DUÓ VIRÁG Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Táraság (6050 Lajosmizse, Kossuth Lajos
út 185.; cégjegyzékszáma: 03 06 111107; adószáma:
21102413-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070665/8. 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) VERTICALP Építõipari
és Szolgáltató Betéti Társaság (2800 Tatabánya, Réti
út 160. 1. em. 2.; cégjegyzékszáma: 11 06 007636; adószá-
ma: 21117929-2-11) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Réti út 41. 3. em. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 11 09 679649.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-06-000441/40. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2006. november 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MECSEK TRANSZ Általá-
nos Szolgáltató Betéti Társaság (7300 Komló, Tavasz
utca 7.; cégjegyzékszáma: 02 06 063313; adószáma:
20074315-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
7300 Komló, Hársfa u. l3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000286/20. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) JÁSZKAI ÉS TÁRSA VAGYON-
VÉDELMI SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG
(7629 Pécs, Fekete Gyémánt tér 9.; cégjegyzékszáma:
02 06 072004; adószáma: 21928293-1-02) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

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
5.Fpk.02-07-000434/10. 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) Berényi Farm Kereskedelmi, Szol-
gáltató és Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7664 Szilágy, Pécsváradi u. 6.; cégjegyzékszáma:
02 09 068819; adószáma: 13075826-2-02) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Üz-
letviteli Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1134
Budapest, Apály u. 4. B ép., cégjegyzékszáma: 01 09
724140.
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A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000527/8. 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) Dávid Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (7715 Mohács,
Sárhát dûlõ 17.; cégjegyzékszáma: 02 06 068023; adószá-
ma: 20257572-2-02) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Dávid Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7300 Komló, Hegyhát utca 7. 10. em. 28.
7300 Komló, Fülemüle u. 14.
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 Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-07-000574/8. 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) BUBla TRANS Szállítási, Fuvarozó
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6600
Szentes, Deák F. u. 7; cégjegyzékszáma: 06 09 005699;
adószáma: 11595476-2-06) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Jogelõd(ök):
BuBla TRANS Szállítási, Fuvarozó és Szolgáltató

Egyéni Cég
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. mfszt. 7. (1581 Budapest, Pf. 108), cég-
jegyzékszáma: 01 10 041640.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-07-000663/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ZSEKA Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (8000 Székesfehérvár, Olaj
utca 99.; cégjegyzékszáma: 07 06 012237; adószáma:
21790861-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Távirda út 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-003948/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Stal Bau 3000 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság Végelszá-
molás alatt (1173 Budapest, Pesti út 160. 8. em. 51.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 666826; adószáma: 12329108-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Vigh-Analóg Szabályozástechnika Gyártó és Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság
ANALÓG-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Stal Bau 3000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1134 Budapest, Taksony u. 14. fszt. 50.
1119 Budapest, Etele út 69.
1114 Budapest, Bartók B. út 66.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070204/13. 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) Esztergomi Rehabilitációs
Foglalkoztató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2500
Esztergom, Töltés utca 1/17.; cégjegyzékszáma:
11 09 010497; adószáma: 13396163-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 6000 Kecske-
mét, Horváth D. krt. 14., cégjegyzékszáma: 03 09 109743.
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A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-003927/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) R-CONSULT Oktatási Tanács-
adó és Minõsítõ Korlátolt Felelõsségû Társaság „végel-
számolás alatt” (1078 Budapest, Hernád u. 26.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 668211; adószáma: 12345872-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
R-CONSULT Oktatási Tanácsadó és Minõsítõ Korlá-

tolt Felelõsségû 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 Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-07-000457/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 19. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SIM-SÁN Építõipari és Kereske-
delmi Betéti Társaság (2462 Martonvásár, Rákóczi Ferenc
utca 4.; cégjegyzékszáma: 07 06 013443; adószáma:
22174837-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CON-
SULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09
066529.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000433/4. 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) PENTA-B Mezõgazdasági Termék-
elõállító, Felvásárló és Értékesítõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság (3360 Heves 044/10. hrsz.; cégjegyzékszáma:
10 09 027782; adószáma: 10727689-2-10) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
5650 Mezõberény, Zrínyi u. 64.
5650 Mezõberény, Zrínyi sgt. 64.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1021 Buda-
pest, Hárshegyi út 5–7., cégjegyzékszáma: 03 09 109743.

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-07-000624/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Bogáncs Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (6800
Hódmezõvásárhely, Öregmagtár u. 12; cégjegyzékszáma:
06 06 002205; adószáma: 21643996-2-06) adós felszámolá-
sát fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Bogáncs Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL

Felszámoló, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1077 Bu-
dapest, Dohány u. 54., cégjegyzékszáma: 01 09 690835.
(A helyi kirendeltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey u.13.)

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-001917/10. 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) MABUA Szolgáltató Betéti
Társaság (2143 Kistarcsa, Megyeri M. u. 6/B, elõzõ címe
2092 Budakeszi, Kuruclesi u. 26.; cégjegyzékszáma:
13 06 051203; adószáma: 21922826-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. l.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-07-000463/9. 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) Alba-Roll Árnyékolástechni-
ka Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000 Székesfehér-
vár, Mártírok út 60.; cégjegyzékszáma: 07 09 010167;
adószáma: 13224910-2-07) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1021 Buda-
pest, Hárhegyi út 5–7. B ép. II. em. 21., cégjegyzékszáma:
03 09 109743.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000417/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) MILLEI 2004 Vagyonvédelmi Be-
téti Társaság „végelszámolás alatt” (5143 Jánoshida,
Petõfi u. 2.; cégjegyzékszáma: 16 06 009424; adószáma:
21977589-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
KORCSOG és Társa Építõipari Betéti Társaság
MILLEI 2004 Vagyonvédelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3434 Mályi, Széchenyi u. 69.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-001983/10. 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) BÓCSATECH Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2131 Göd
(Alsógöd), Mayerffy utca 10.; cégjegyzékszáma:
13 09 097214; adószáma: 13180353-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Jogelõd(ök):
BÖRTER Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
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
11.Fpk.13-07-002175/6. 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) DRUM-UNIT Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (2330 Dunaharaszti, Deák
F. u. 72.; cégjegyzékszáma: 13 06 032087; adószáma:
28662729-2-13) 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 Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070121/14. 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) ORIGO PLUSZ Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (2800 Tatabánya,
Szegfû utca 10.; cégjegyzékszáma: 11 06 005870; adószá-
ma: 20192806-2-11) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGREEMENT
Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1114 Budapest,
Bocskai út 9. I. em. 5., cégjegyzékszáma: 01 09 719575.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-07-000428/9. 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) „V-V UNION” Ipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (8086 Felcsút,
Fõ u. 7/A; cégjegyzékszáma: 07 06 001950; adószáma:
22024062-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT
Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034 Buda-
pest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09 066529.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000624/9. 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) PANNON FORMULÁR Ipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (7625 Pécs, Surányi M. u. 21.; cégjegyzékszáma:
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02 09 067539; adószáma: 12652518-2-02) 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 Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-05-006585/24. 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) Hungária Gáz-Elektro Fõ-
vállalkozó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1211 Bu-
dapest, Kossuth Lajos út 63/A 2. em. 21.; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 562087; adószáma: 12167311-2-43) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Hungária Gáz-Elektro Épületgépészeti Tervezõ Szol-

gáltató és Kereskedelmi Kft
Elõzõ székhelye(i):
1184 Budapest, Lakatos út 61–63.
1212 Budapest, Sáfár Péter u. 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanács-

adó Kft., 1107 Budapest Mázsa tér 5–7. Levelezési cím:
1539 Bp., Pf. 630.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000429/14. 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) SÁRKÖZY FIVÉREK Vendéglá-
tó és Szolgáltató Betéti Társaság (7837 Hegyszent-
márton, Monyorósd utca 35.; cégjegyzékszáma:
02 06 072261; adószáma: 21998928-2-02) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
u. 33/A, cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-002490/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 15. napján jogerõre emelke-

dett végzésével a(z) SVED Foods Nagy- és Kiskereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1036 Budapest,
Bécsi út 52. 2. em. 8.; cégjegyzékszáma: 01 09 722428;
adószáma: 13178967-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., levelezési cím: 1581 Bp., Pf. 108.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-003812/10. 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) CLASSIC Építõipari, Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1141 Budapest, Álmos vezér u. 61.; cégjegyzékszáma:
01 09 883817; adószáma: 10719730-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-003826/9. 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) Mérnök-Háttér Beruházás
Lebonyolító Korlátolt Felelõsségû Társaság (1116
Budapest, Bodola Lajos utca 21.; cégjegyzékszáma:
01 09 722802; adószáma: 13187501-2-43) adós felszámo-
lását 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.01-07-000536/9. 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) OPRANO Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (1204 Budapest, Dessewffy
utca 51.; cégjegyzékszáma: 01 09 865585; adószáma:

2008/6. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 797



13021683-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Sõreginé és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2173 Kartal, Rákóczi út 70.
Jogelõd(ök):
Sõreginé és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ASKWHO Szolgál-

tató Kft., 1142 Budapest, Tatai u. 13.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-06-001845/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KÉK HOLD Marketing és Számí-
tástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság „v. a.” (1123 Budapest, Alkotás u. 23. II/7/A, elõzõ
székhelye: 2092 Budakeszi, Huszár u. 12.; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 862853; adószáma: 11978668-2-43) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST
Vagyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
VI. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-001400/8. 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) VINOLAND 2001 Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti társaság (1111 Budapest,
Irinyi József utca 47. fszt. 2. Telephelye: 1145 Budapest,
Thököly u. 100. A ép.; cégjegyzékszáma: 01 06 740676;
adószáma: 20980193-1-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

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
23.Fpk.01-07-004505/7. 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) PELSA Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság Végelszá-
molás alatt (1072 Budapest, Akáca utca 36. fszt. 3.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 706681; adószáma: 12676273-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PELSA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8200 Veszprém, Haszkovó u. 10/B fszt. 2.
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.01-07-005213/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Szolár & Bútor Gyártó,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Végel-
számolás alatt (1082 Budapest, Nagy Templom u. 18.
I. em. 15.; cégjegyzékszáma: 01 06 736775; adószáma:
20654285-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Szolár & Bútor Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2230 Gyömrõ, Mendei út 41.
1145 Budapest, Korong utca 38. 2. em. 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000662/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ÉDEN DESSZERT Édesség Gyártó
és Kereskedelmi Betéti Társaság (6000 Kecskemét,
Március 15. utca 60. 2. em. 4.; cégjegyzékszáma:
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03 06 113147; adószáma: 21954272-2-03) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-FEL-
SZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
u. 29. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 726061.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000309/12. 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) „EU-PROFIL MANUFAKTÚRA”
AJTÓ- ÉS ABLAKGYÁRTÓ KORLÁTOLT FELE-
LÕSSÉGÛ TÁRSASÁG (6400 Kiskunhalas, Kõrösi
út 4.; cégjegyzékszáma: 03 09 112526; adószáma:
11423405-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
CzG.+CzT. TRANS Fuvarozó Korlátolt Felelõsségû

Társaság
EU-PROFIL Ajtó- és Ablakgyártó Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
„EU-PROFIL MANUFAKTÚRA” AJTÓ- ÉS AB-

LAKGYÁRTÓ KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁR-
SASÁG

„EU-PROFIL MANUFAKTÚRA” AJTÓ- ÉS AB-
LAKGYÁRTÓ KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁR-
SASÁG „felszámolás alatt”

Elõzõ székhelye(i):
6400 Kiskunhalas, Kõrösi út 4.
1078 Budapest, Hernád utca 40.
1211 Budapest, Szállítók útja 7.
8900 Zalaegerszeg, Béke liget 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ

Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Mikes u. 9–11., cégjegy-
zékszáma: 17 09 001262.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-07-001653/8. 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) PROTON GENIUS Építõ-
ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4028 Debrecen,
Kassai út 28. I. em. 122., elõzõ székhelye:2144 Kerepes,
Szabadság út 23.; cégjegyzékszáma: 09 09 014079; adó-
száma: 12074712-2-09) 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 Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-001401/23. 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) „VIRÁGÖZÖN” Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (rövidített elnevezése: „VIRÁGÖZÖN” Bt.
„v. a.”) (1095 Budapest, Gát u. 31. fszt. 5.; cégjegyzékszá-
ma: 01 06 772922; adószáma: 20760452-2-43) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: F1 Consulting Fel-
számoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1115 Budapest,
Ildikó u. 21.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-004729/9. 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) MEGA-G44 Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(rövidített elnevezése: MEGA-G44 Bt. „v. a.”) (1042
Budapest, Rózsa utca 49.; cégjegyzékszáma:
01 06 756795; adószáma: 21562161-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Kereskedel-
mi Kft., 1077 Budapest, Dohány u. 54.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-004694/9. 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) „REALITÁS 89" Ipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1013 Buda-
pest, Attila utca 23. 6. em. 34.; cégjegyzékszáma:
01 09 079909; adószáma: 10232365-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: VIENNA CON-
SULT Gazdasági és Adótanácsadó Kft., 1119 Budapest,
Petzvál József u. 56. fszt. 4–5.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-005919/8. 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) „SZATURNUSZ” Kereske-
delmi Közkereseti Társaság végelszámolás alatt (rövi-
dített elnevezése: „SZATURNUSZ” Kkt. v. a.) (1081
Budapest, Rákóczi út 69.; cégjegyzékszáma:
01 03 022162; adószáma: 29563180-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Jogelõd(ök):
„SZATURNUSZ” Divatruházati és Vegyesiparcikk

Kereskedelmi Gmk.
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.01-07-006591/6. 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) BENDY Építõipari és Kereskedel-
mi Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1195 Buda-
pest, Batthyány u. 18. 6. em. 18., fióktelepe: 2360 Gyál,
Szélsõ u. 138.; cégjegyzékszáma: 01 06 750225; adószá-
ma: 21383575-2-43) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BENDY Építõipari és Kereskedelmi 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 Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-002355/10. 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) SAMIRA-BAU Építõipari – Keres-

kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1131 Buda-
pest, József Attila tér 1/B; cégjegyzékszáma:
01 09 878313; adószáma: 13093200-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1098 Budapest, Napfény utca 16/1.
2220 Vecsés, Aulich Lajos utca 23.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PANNON VA-

GYONKEZELÕ Felszámoló Tanácsadói Kft., 1025 Buda-
pest, Szépvölgyi út 52.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000009/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) SUZO Kereskedelmi és Szolgáltató Be-
téti Társaság „végelszámolás alatt” (5143 Jánoshida,
Bem József u. 18.; cégjegyzékszáma: 16 06 008482; adó-
száma: 21510968-2-16) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SUZO Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: FISKÁLIS Gazdasá-

gi és Pénzügyi Szolgáltató Kft., 1027 Budapest, Varsányi
Irén u. 38. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 689092.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000005/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) KALICS ÉS TÁRSA Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(5200 Törökszentmiklós, Béke u. 11.; cégjegyzékszáma:
16 06 006905; adószáma: 20653789-2-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
LÉVAINÉ ÉS TÁRSA Kereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság
KALICS ÉS TÁRSA Kereskedelmi és Szolgáltató Be-

téti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5200 Törökszentmiklós, Mikszáth K. u. 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: FISKÁLIS Gazdasá-

gi és Pénzügyi Szolgáltató Kft., 1027 Budapest, Varsányi
Irén u. 38. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 689092.
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000003/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) PANOR Szolnok Kereskedelmi Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (5000
Szolnok, Kõrösi út 43.; cégjegyzékszáma: 16 09 006737;
adószáma: 12788745-2-16) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PANOR Szolnok Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság
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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-07-000935/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 31. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VARSÁNY – PÉK + PLUSZ
ÉLELMISZERIPARI, KERESKEDELMI ÉS SZAK-
TANÁCSADÓ Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4812 Nagyvarsány, Akácos u. 1.; cégjegyzékszáma:
15 09 068252; adószáma: 13008864-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BEREG Mezõgazdasági Szaktanácsadó, Stratégiai és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER

Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000855/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 18. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Bojti Agrár Raktározó, Szolgál-
tató és Értékesítõ Szövetkezet (4114 Bojt, Major
0155/1. hrsz.; cégjegyzékszáma: 09 02 000483; adószáma:
11844677-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Bojti Agrár Raktározó, Szolgáltató és Értékesítõ Szö-

vetkezet
Bojti Agrár Szövetkezet

Elõzõ székhelye(i):
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 72/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonke-

zelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Buda-
pest, Csévi u. 11/B, cégjegyzékszáma: 01 09 461424.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-07-000568/6. 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) Alba Hunting Utazási, Szol-
gáltató Betéti Társaság (8000 Székesfehérvár, Kelemen
B. út 38. 1. em. 3.; cégjegyzékszáma: 07 06 010581; adó-
száma: 21065183-2-07) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
1134 Budapest, Apály u. 4. B ép. 4. em. 17., cégjegyzék-
száma: 01 09 724140.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-07-000409/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Atád-Õr Személy- és Va-
gyonvédelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(8600 Siófok, Wesselényi utca 68.; cégjegyzékszáma:
14 06 306941; adószáma: 21829022-2-14) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Atád-Õr Személy- és Vagyonvédelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7500 Nagyatád, Honvéd u. 89.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és

Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó, Széche-
nyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000076/13. 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) POPEYE-CAMPING Ke-
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reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (9177 Ás-
ványráró, Hársfa út 1.; cégjegyzékszáma: 08 06 009185;
adószáma: 20729974-2-08) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
9177 Ásványráró, Deák F. u. 14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRUDENS

PROFIT CONTROLL Vagyonkezelõ Kft., 4625 Zá-
hony, Szebecse u. 4., cégjegyzékszáma: 08 09 007188.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-07-000363/11. 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) Easiest Way Szolgáltató Betéti Tár-
saság (7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 50.; cég-
jegyzékszáma: 14 06 307924; adószáma: 22312165-1-14)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. emelet, cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070323/14. 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) PKM EURO-PLAST Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800
Tatabánya, Szent Erzsébet u. 8.; cégjegyzékszáma:
11 09 009352; adószáma: 13049249-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGREEMENT
Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1114 Budapest,
Bocskai út 9. I. em. 5., cégjegyzékszáma: 01 09 719575.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-001073/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PORTRÉ-GIPSZSTUDIÓ
Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(1194 Budapest, Méta utca 31.; cégjegyzékszáma:

01 06 771407; adószáma: 20076764-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PORTRÉ Gyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7621 Pécs Anna u. 22.
7621 Pécs, Citrom u. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-004437/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PANNON-TEAM Építõ-
ipari, Fõvállalkozó és Kivitelezõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság (1131 Budapest, Jász u. 179., rövidített el-
nevezése: PANNON-TEAM Kft.; cégjegyzékszáma:
01 09 876054; adószáma: 11120896-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TEAM-PANNON Építõipari Fõvállalkozó és Kivitele-

zõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (Ide csatolva a Cg. 08
06 002215 sz. irat), korábbi rövidített elnevezése:
TEAM-PANNON Kft.

Elõzõ székhelye(i):
9027 Gyõr, Szeszgyár u. 4.
9022 Gyõr, Türr I. u. 5.
9027 Gyõr, Pesti u. 1/B
1124 Budapest, Csörsz utca 43.
Jogelõd(ök):
Lájer és Tsa Betéti Társaság (Kereskedelmi és Szol-

gáltató)
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-001647/10. 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) HARRYS 2004 Szolgáltató és Ke-
reskedelmi Betéti Társaság (2100 Gödöllõ, Kazinczy
krt. 28. II. em. 5.; cégjegyzékszáma: 13 06 051090; adó-
száma: 21919130-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. mfszt. 7., cégjegyzékszáma: 01 10
041640.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-001699/7. 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) M. E. S. Magyar Erõsember
Sport Rendezvényszervezõ, Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2040 Budaörs, Épí-
tõk útja 2–4.; cégjegyzékszáma: 13 09 106535; adószáma:
13375906-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
E. u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000873/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 18. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) IFR Europe Oktatási, Szolgáltató és
Kereskedelmi Betéti Társaság (4032 Debrecen, Görgey
utca 20. 3. em. 28.; cégjegyzékszáma: 09 06 013068; adó-
száma: 21911235-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4026 Debrecen, Mester utca 1. 2. em. 7.
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 Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-001140/12. 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) „REGAL INVEST” Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2314 Halász-
telek, Nap u. 29/C; cégjegyzékszáma: 13 06 026241; adó-

száma: 24606624-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-
ságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-000059/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 2. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) VELVET Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (1202 Budapest, Trencsén u. 8/A; cégjegy-
zékszáma: 01 06 754029; adószáma: 21486946-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági
Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-001625/8. 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) ZSONOPA Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (2316 Tököl, Rákevei
utca 2/A; cégjegyzékszáma: 13 06 051534; adószáma:
24047100-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Pátria Consult Gaz-
dasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034 Bp., Sere-
gély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 10 044933.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-001884/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) RESINA-FIBRE Gyártó és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2600
Vác, Derecske dûlõ 4558/52. hrsz.; cégjegyzékszáma:
13 09 102998; adószáma: 13476038-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-FEL-
SZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
u. 29. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 726061.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-07-000393/13. 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) VILLAK-BAU Miskolci Villamos,
Lakatos és Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3526 Miskolc, Állomás út 1.; cégjegyzékszáma:
05 09 002493; adószáma: 11065113-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
VILLAK Miskolci Villamos, Lakatos és Építõipari

Korlátolt Felelõsségû Társaság
DOXABI-VILLAK Miskolci Villamos, Lakatos és Épí-

tõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3527 Miskolc, Víkend telep 4.
3527 Miskolc, József A. u. 63.
Jogelõd(ök):
Miskolci Villamos, Lakatos, Ipari és Szolgáltató Kis-

szövetkezet
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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000007/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) ÁBEL – TÜNDE Nyelviskola Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (5055 Jászladány, Elõd vezér u. 14.; cégjegyzék-
száma: 16 06 009550; adószáma: 21023879-2-16) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ÁBEL – TÜNDE Nyelviskola Kereskedelmi és Szol-

gáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1116 Budapest, Sáfrány út 38.
1221 Budapest, Ady Endre u. 145/B fszt. 1.
1203 Budapest, Õsz u. 15.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Pest Megyei Bíróság
5.Fpk.13-07-002162/6. 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) KEA-KER Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság (2225 Üllõ, Állomás u. 21.; cég-
jegyzékszáma: 13 09 088663; adószáma: 12331329-2-13)
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
5.Fpk.13-07-001591/9. 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) MELIS & MELIS Hûtéstechnikai
Szolgáltató Betéti Társaság (2013 Pomáz, Katona J.
utca 6.; cégjegyzékszáma: 13 06 042693; adószáma:
21123113-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-005394/6. 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) NORD DEVELOPMENT
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság „végelszámolás alatt” (1121 Budapest, Budakeszi
út 36/C; cégjegyzékszáma: 01 09 563371; adószáma:
12198694-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
NORD DEVELOPMENT Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
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Elõzõ székhelye(i):
1037 Budapest, Domoszló útja 55.
1025 Budapest, Tömörkény u. 11/B
Nem bejegyzett székhelye(i):
6000 Kecskemét, Fazekas Mihály u. 6. 2. em. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

CÉGHIRDETMÉNYEK

Felhívás vagyon értékesítésére

Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértõ Kft. (Cg.:
[01 09 566001]; 1032 Budapest, Vályog u. 2.; szegedi iro-
dája: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13. II. 8.) mint a PITYKE
LUCKY Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. „f. a.” (Cg.:
[06 06 012919]; 6600 Szentes, Deák F. u. 95.; felszámoló-
biztos: dr. Bényi Tamás) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós cég alábbi vagyonát.
Teljes tárgyieszköz-készlet, mely a kiskereskedelmi üz-

leti boltok berendezéseit és tartozékait foglalja magában: a
teljes tárgyi eszköz állományának nyilvántartási értéke:
6 630 000 Ft.

Irányár: 6 500 000 Ft.
Bánatpénz az irányár 30%-a.
A tárgyieszköz-állomány csak együttesen, egészében

kerül értékesítésre.
Kiskereskedelmi boltok árukészletei, melyek ajándék-

tárgyakat, tartós élelmiszereket és élvezeti cikkeket tartal-
maznak.

A teljes készlet nyilvántartási értéke: 6 952 000 Ft.
Irányár: 6 500 000 Ft.
A készletállomány csak együttesen, egészében kerül ér-

tékesítésre.
Bánatpénz: az irányár 20%-a, a pályázatokat zárt borí-

tékban a felszámoló, 6720 Szeged, Kölcsey u. 13. II. 8. sz.
alatti irodájába kell benyújtani a jelen pályázat Cégköz-
lönyben történõ közzétételét (2008. január 31.) követõ
15. nap 12 óráig.

A borítékot a pályázóra történõ utalás nélkül „PITYKE
LUCKY Bt. f. a.” megjelöléssel kell benyújtani.

A pályázatok bontása – közjegyzõ jelenlétében – a pá-
lyázati határidõt követõ 8 napon belül történik, melynek
eredményérõl a felszámoló minden pályázót írásban érte-
sít. A nyertes pályázó az általa ajánlott vételár bánatpénz-
ben felüli összegét a szerzõdéskötéssel egyidejûleg kész-
pézben köteles megfizetni.

Megfelelõ ajánlat hiányában a felszámoló a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítja.

Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlat-
tevõk között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melyrõl az
érdekelteket a felszámoló értesíti.

A bánatpénzt a „PITYKE LUCKY Bt. f. a. bánatpénz”
megjelöléssel a felszámoló szegedi irodájának pénztárába
kell befizetni.

A befizetést a pályázónak igazolni kell, a pályázat be-
nyújtásakor.

A nyertes pályázó által befizetett bánatpénz a vételár-
ba beszámít, de visszalépés esetén annak visszafizetése
nem követelhetõ. A többi ajánlattevõ által befizetett bá-
natpénz visszautalásra kerül.

Nem jár vissza a bánatpénz, ha az ajánlattevõ az ajánla-
tot az ajánlati kötöttség tartama alatt visszavonja. Az aján-
lati kötöttség a benyújtási határidõtõl számíttot 15 nap.

További információk munkanapokon dr. Bényi Tamás
felszámolóbiztostól szerezhetõk be a 06 (62) 541-220-as
telefonszámon.

Az ADVOCAT Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (cég-
jegyzékszáma: [05 09 000655]; 3530 Miskolc, Görgey
u. 12. I. 2.) mint az EURO-MG Építõipari, Kereskedel-
mi és Szolgáltató Kft. (Cg.: [05 09 011107]; 3529 Mis-
kolc, Leszih A. út 23. III. 3.; adószám: [13232948-2-05])
kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság:
Magánszeméllyel szembeni 3 260 977 Ft követelését,

amely névértéken kerül meghirdetésre.
Irányár: 3 260 977 Ft.
Bánatpénz: 300 000 Ft.
A meghirdetett vagyontárgyra vonatkozó vételi ajánla-

tokat az ADVOCAT Kft. (3526 Miskolc, Hatvanötösök
útja 1. fszt. 2.) címén személyesen vagy postai úton lehet
benyújtani, cégjegyzés nélküli zárt borítékban, „EURO-
MG Kft. f. a. pályázat” felirattal 2 példányban.

A pályázat benyújtását megelõzõen a pályázó a bánat-
pénzt köteles befizetni az eladó felszámoló szervezet OTP
Bank Rt.-nél vezetett 11734004-20406415 sz. bankszám-
lájára „EURO-MG Kft. f. a. bánatpénz” megjelölésével,
melynek tényét szükséges igazolni. Ezen összeg sikeres
pályázat esetén a vételárba beszámításra, míg sikertelen
pályázat esetén a pályázat elbírálását követõen visszafize-
tésre kerül.

Az ajánlatok benyújtásának határideje a hirdetés Cég-
közlönyben való közzétételét (2008. január 31.) követõ
15. nap 12 óra (munkaszüneti nap esetén az azt követõ
munkanap 12 óra).

A pályázatok bontására, a benyújtási határidõt követõ
15 napon belül közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
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A pályázatok értékelésére a bontást követõ 8 munkana-
pon belül kerül sor, melynek eredményérõl a pályázók
írásbeli értesítést kapnak.

A felszámoló fenntartja a jogot, hogy a pályázatot meg-
felelõ ajánlat hiányában az eljárás bármely szakaszában
eredménytelennek nyilvánítsa.

A meghirdetett vagyontárgyakkal kapcsolatos felvilá-
gosítás Szarka Norbert felszámolóbiztostól kérhetõ [tele-
fon: 06 (20) 320-7332].

A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg.: [01 09 717900]; 1111
Budapest, Karinthy F. u. 4–6. II. 2.; levelezési cím: 1507
Budapest, Pf. 139) mint az OVO-GOLD Termelõ Szol-
gáltató és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma:
[11 09 003816]; 2890 Tata, Dózsa György út 1.; adó-
száma: [11194989-2-11]) kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az „f. a.” adós gazdálkodó szer-
vezet tulajdonát képezõ alábbi vagyontárgyait:

1. Targonca
Irányár: 870 000 Ft + áfa.
Gyártmány: Toyota.
Típus: 02-5FG15.
Gyártási év: 1994.
Teherbírás: 1500 kg.
A targonca gázüzemû, jelenlegi üzemóra-telítettsége

5263, állapota kifogástalan, üzemképes.
2. Notebook
Irányár: 120 000 Ft + áfa.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vé-

teli ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a DUAL-PER-
FEKT Kft., gyõri kirendeltsége, 9001 Gyõr, Pf. 649 címre
vár, „OVO-GOLD Kft. f. a. vételi ajánlat” megjelöléssel.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: a megajánlott
bruttó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot
arról, hogy az ajánlattevõ 30 napos ajánlati kötöttséget
vállal.

A vételárba hitelezõi követelés beszámítására nincs le-
hetõség.

Az ajánlatokat kettõs, zárt borítékban, magyar nyelven,
postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot a kiíró címére
(DUAL-PERFEKT Kft., gyõri kirendeltsége, 9001 Gyõr,
Pf. 649, 9022 Gyõr, Liszt Ferenc u. 37.).

Az ajánlatok beérkezésének idõpontja:

2008. február 15. déli 12 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvé-
telérõl elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatár-
sától, Gáspár János felszámolóbiztostól a 06 (1) 210-0521,
vagy a 06 (30) 224-3712-es telefonszámon szerezhetõ be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
15 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.

A bontást követõ 15 napon belül a felszámoló az ajánla-
tokat értékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv ké-
szül, melyet bármely hitelezõ megtekinthet. Az ajánlatok
elbírálásának eredményérõl a felszámoló az érdekelteket
írásban értesíti.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ, közel azonos összegû, illetve feltételeket aján-
ló pályázók között nyilvános ártárgyalás megtartására ke-
rül sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését
megelõzõen a részt vevõkkel a felszámoló ismerteti.

Az elõvásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános értéke-
sítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a vég-
legesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról
nyilatkozatot tesznek. Az elõvásárlási jog gyakorlása ér-
dekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a
jog gyakorlására irányuló szándékukat, a pályázatok be-
nyújtási határidejéig írásban jelentsék be.

A STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft. (Cg.:
[01 09 724084]; 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.) mint a
BudafokVIN Kft. „f. a.” (Cg.: [11 09 011817]; 2800 Ta-
tabánya, Elõd vezér út 17/A), a Komárom-Esztergom Me-
gyei Bíróság 3. Fpk. 11-06-070474/6. számú végzésével
kijelölt felszámolója (képviseli: Kovács Péter felszámoló-
biztos) a folyamatban lévõ felszámolás keretében

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja az adós ismertté vált alábbi va-
gyontárgyát:

Megmaradt tárgyi eszközök és készlet

Pályázati irányár: 10 000 000 Ft.

A pályázaton való részvétel feltételei:

– Meghatározott összegû bánatpénz megfizetése a fel-
számoló irodájában (STANDARD Kft., 1137 Budapest,
Pozsonyi út 32.) a BudafokVIN Kft. „f. a.” pénztárába
vagy a felszámoló MKB Rt.-nél vezetett 10300002-
25922282-49020023 sz. bankszámlájára történõ utalással,
amelynek összege vagyonelemenként a pályázati irányár
10%-a.

– A bánatpénz a vételárba beszámításba kerül, ered-
ménytelen pályázat esetén 8 napon belül a pályázó részére
visszautalásra kerül.

– A vételárba történõ beszámítást a törvény kizárja.
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– Az értékesítésre kerülõ tárgyi eszközök és készlet
után kellékszavatosságot és garanciát nem vállalunk.

– A pályázatot legkésõbb (az ajánlott vételár és fize-
tési mód megjelölésével) jelen hirdetmény Cégközlöny-
ben való közzétételétõl (2008. január 31.) számított
15. napon 12 óráig személyesen kell leadni a STAN-
DARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft. (1137 Buda-
pest, Pozsonyi út 32.) címére.

– Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a boríté-
kon kérjük feltüntetni: „BudafokVIN Kft. f. a. pályázat”.

– Az ajánlatnak tartalmaznia kell jogi személynél és
gazdasági társaságnál a pályázó nevét, székhelyét, 30 nap-
nál nem régebbi hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jo-
gosult tisztségviselõ aláírási címpéldányát, a megajánlott
bruttó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot
arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget vál-
lal, a vételár fedezetének igazolását.

Magánszemélynél az ajánlatnak tartalmaznia kell nevét,
címét, személyi adatokat, azonosításra alkalmas további
adatokat, a megajánlott bruttó vételárat, a vállalt fizetési
feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 na-
pos ajánlati kötöttséget vállal, a vételár fedezetének igazo-
lását.

– Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz
megfizetését.

– A pályázatok bontásáról közjegyzõ jelenlétében a
pályázati leadási határidõ lejárta után 15 napon belül ke-
rül sor.

– A pályázat eredményérõl a felszámoló a bontástól
számított 10 napon belül írásban értesíti az ajánlattevõket.

– Az elõvásárlási jog gyakorlására jogosultak a jogo-
sultságukat – a jogosultság igazolásával együtt –, az aján-
lat benyújtásának idõpontjáig jelenthetik be a felszámoló-
nak.

A felszámoló a pályázatot (megfelelõ pályázat hiányá-
ban) eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot hir-
dethet ki.

A beérkezett ajánlatok alapján a felszámoló értékesítési
versenytárgyalást tart, amennyiben a megajánlott vétel-
árak közötti eltérés 10%-on belül van. Ennek helyérõl, ide-
jérõl, szabályairól írásban értesíti az ajánlattevõket.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló a hatályos 1991. évi XLIX. törvény
alapján felhívja az esetleges érdekelteket elõvásárlási
joguk gyakorlására, és kéri, hogy a jog gyakorlására irá-
nyuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig
írásban bejelenteni szíveskedjenek.

Bõvebb tájékoztatás kérhetõ Kovács Péter felszámoló-
biztostól munkanapokon 8–12 óra között a 329-4940-es
telefonszámon.

A HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft.
(Cg.: [02 09 060077]; 7624 Pécs, Hungária út 53/1.) mint a

,,Kapoly-Táp” Állateledel Gyártó és Forgalmazó Kft.
„f. a.” (Cg.: [14 09 305413]; 8671 Kapoly, Szõlõhegyi
u. 1.) Somogy Megyei Bíróság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alá került cég alábbi gépjár-
mûveit.

1. OPEL gyártmányú, CORSA C VAN típusú tehergép-
kocsi.

Gyártási éve: 2006, futásteljesítménye: 17 426 km, ér-
vényes mûszaki engedéllyel, zöldkártyával és törzskönyv-
vel rendelkezik.

Irányár: bruttó 1 100 000 Ft.
2. CITROËN gyártmányú, BERLINGO 2.0 HDI típusú

tehergépkocsi.
Forgalomba helyezés ideje: 2003. március 11., futástel-

jesítménye: 139 576 km, forgalmi engedéllyel rendel-
kezik.

Irányár: bruttó 1 050 000 Ft.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– a kiírásra kerülõ gépjármûvek bruttó irányára

10%-ának megfelelõ bánatpénz befizetése a „Kapoly-
Táp” Állateledel Gyártó és Forgalmazó Kft. „f. a.”-nak a
Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00101526-
00100008 számú bankszámlájára,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja.

A pályázati ajánlatokat kettõs, zárt borítékban „Ka-
poly-Táp Kft. f. a. vételi ajánlat” megjelöléssel, személye-
sen kell benyújtani a felszámoló, 7100 Szekszárd, Garay
tér 16. szám alatti területi irodájába.

A pályázatok benyújtásának idõszaka:

2008. február 15-én 9–13 óra között.

Az elõre megfizetett bánatpénz a nyertes pályázó eseté-
ben a vételárba beszámításra, míg a többi pályázónak a pá-
lyázatok értékelését követõ 8 munkanapon belül vissza-
utalásra kerül. A bánatpénz a pályázók javára nem kama-
tozik.

A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási szándékukat – jogosultságuk igazolása
mellett – a pályázatok beadási határidejéig, írásban ad-
ják le.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell a pályázó nevét, lak-
helyét, székhelyét, a megajánlott bruttó vételárat, a vállalt
fizetési feltételeket, a vételár fedezetének igazolását.

A pályázatok bontására a benyújtási határidõt követõ
nyolc napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. Az
ajánlatokat a felszámoló a bontást követõ nyolc napon be-
lül elbírálja, döntésérõl írásban értesíti a pályázókat.

A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysága
és a fizetési feltételek alapján bírálja el.
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A felszámoló fenntartja jogát, hogy a megfelelõ, azonos
értékû ajánlatot tevõk között (amennyiben azok az ajánlott
vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal térnek el) ár-
tárgyalást tartson.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot
– megfelelõ ajánlatok hiányában – eredménytelennek nyil-
váníthatja.

A gépjármûvekért kellékszavatosságot nem vállalunk,
beszámítást nem fogadunk el.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad ifj. Hirth
Károly, a felszámoló helyi megbízottja, a 06 (20)
490-6277-es telefonszámon.

Valamennyi részletes információn kívül, elõzetes
egyeztetést követõen 2008. február 11-én 9–12-óra között
biztosítják a gépjármûvek megtekintését is.

A HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft.
(Cg.: [02 09 060077]; 7624 Pécs, Hungária út 53/1.) mint a
,,Kapoly-Táp” Állateledel Gyártó és Forgalmazó Kft.
„f. a.” (Cg.: [14 09 305413]; 8671 Kapoly, Szõlõhegyi
u. 1.), Somogy Megyei Bíróság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alá került szervezet alábbi in-
gatlanát.

Az ingatlan adatai:
8671 Kapoly, Szõlõhegyi út 1., 019. hrsz.
Megnevezése: telephely, üzem.
Területe: 44 087 m2.
Az ingatlan a dél-dunántúli régióban, Siófoktól, illetve

az M7-es autópályától 30–40 km-re helyezkedik el. Az in-
gatlan területén az 1950-es évektõl kezdõdõen gabonafel-
vásárlási tevékenység folyt. A jelenlegi kapacitás 15 000 t
fémsilókban és 10 000 t síktárolókban történõ gabona el-
helyezésére alkalmas. Az 1990. évben megépült takar-
mánykeverõ és premixüzem jelenleg is üzemel és a folya-
matos fejlesztéseknek köszönhetõen megfelel a mai kor
követelményeinek is. Ennek az ingatlanrésznek a kapaci-
tása 2000 t keveréktakarmány/hónap. A közelmúltban lé-
tesített Stella típusú gabonaszárító teljesítménye 10 t/óra.
A szociális helyiségek és az irodahelyiségek 2005. évben
lettek felújítva és komfortos körülményeket teremtenek a
dolgozóknak.

Az ingatlan 2008. december 31-ig bérbe van adva, így
birtokba venni csak 2009. január 1-jétõl lehet.

Irányár: 450 000 000 Ft + áfa.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– a kiírásra került ingatlanok nettó irányára 10%-ának

megfelelõ bánatpénz befizetése a „Kapoly-Táp” Állatele-
del Gyártó és Forgalmazó Kft. „f. a.”-nak a Raiffeisen
Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00101526-00100008
számú bankszámlájára,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja.

A pályázati ajánlatokat kettõs, zárt borítékban „Ka-
poly-Táp Kft. f. a. vételi ajánlat” megjelöléssel, személye-
sen kell benyújtani a felszámoló, 7100 Szekszárd, Garay
tér 16. szám alatti területi irodájába.

A pályázatok benyújtásának idõszaka:

2008. február 15-én 9–13 óra között.

Az elõre megfizetett bánatpénz a nyertes pályázó eseté-
ben a vételárba beszámításra, míg a többi pályázónak a pá-
lyázatok értékelését követõ 8 munkanapon belül vissza-
utalásra kerül. A bánatpénz a pályázók javára nem kama-
tozik.

A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultakat, hogy
elõvásárlási szándékukat – jogosultságuk igazolása mellett
– a pályázatok beadási határidejéig, írásban adják le.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell a pályázó nevét, lak-
helyét, székhelyét, a megajánlott nettó vételárat, a vállalt
fizetési feltételeket, a vételár fedezetének igazolását.

A pályázatok bontására a benyújtási határidõt követõ
nyolc napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. Az
ajánlatokat a felszámoló a bontást követõ nyolc napon be-
lül elbírálja, döntésérõl írásban értesíti a pályázókat.

A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysága
és a fizetési feltételek alapján bírálja el.

A felszámoló fenntartja jogát, hogy a megfelelõ, azonos
értékû ajánlatot tevõk között (amennyiben azok az ajánlott
vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal térnek el) ár-
tárgyalást tartson.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot
– megfelelõ ajánlatok hiányában – eredménytelennek nyil-
váníthatja.

Az ingatlanért kellékszavatosságot nem vállalunk, be-
számítást nem fogadunk el.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad Hirth
Károly felszámolóbiztos, a 06 (20) 941-7034-es telefon-
számon.

Valamennyi részletes információn kívül, elõzetes
egyeztetést követõen 2008. február 11-én 9–12 óra között
biztosítják az ingatlan megtekintését is.

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 „DÖMÖK – Kereskedelmi
Kft. „f. a.” (Cg.: [14 09 000957]; 7500 Nagyatád, Lõcsei
u. 4/A) tulajdonában lévõ ingatlanát
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Nagyatád, Somogyi B. u. 7. sz. alatti 814. hrsz.-ú ingat-
lant 20 000 000 Ft + 4 000 000 Ft áfa, összesen:
24 000 000 Ft (huszonnégymillió forint) kikiáltási vétel-
árért.

Érvényesen az pályázhat, aki a pályázatában a meghir-
detett vételár 10%-át bánatpénzként a Concurs Kft.
14100134-40600949-01000005 sz. számlájára, illetve a
felszámoló pénztárába befizeti.

A pályázatok benyújtásának határideje: a Cégközlöny-
ben történõ közzétételt (2008. január 31.) 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.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: magánszemély
ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, személyi adatait, cí-
mét, az azonosítására alkalmas további adatokat, az aján-
lott vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, valamint a vé-
telár fedezetének igazolását; vállalkozás, illetve társaság
ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, székhelyét, az azo-
nosítására alkalmas további adatokat, hatályos cégkivona-
tát, a cégjegyzésre jogosult vezetõ tisztségviselõ(k) aláírá-
si címpéldányát, az ajánlott vételárat, a vállalt fizetési fel-
tételeket, valamint a vételár fedezetének igazolását.

A felszámoló fenntartja a jogot, hogy megfelelõ ajánlat
hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, to-
vábbá fenntartja azt a jogot, hogy a pályázatok beérkezését
követõen az azonos értékû ajánlatok között nyilvános ár-
tárgyalást tartson.

Az elõvásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános érté-
kesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a
kialakult vételár ismeretében vételi nyilatkozatot tesznek.
Az elõvásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat a
pályázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.

A pályázattal kapcsolatban további információt a fel-
számoló címén és a 06 (93) 310-614, a 06 (93) 310-537-es
telefonszámokon kaphatnak az érdeklõdõk.

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (Cg.:
[01 10 042854]; 1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. 3.)
mint a Conservator Constructii Srl. Magyarországi Fi-
óktelepe „f. a.” (Cg.: [13 17 000016]; 2083 Solymár,
Szentiváni u. 36.) Pest Megyei Bíróság által kijelölt felszá-
molója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alá került társaság-
nak Csöregi Juliannával szemben fennálló, 1 189 173 Ft
összegû, kifejezetten bizonytalan megtérülésû követe-
lését.

Pályázati irányár: 1 189 173 Ft.

A pályázaton való részvétel feltételei:
– 100 000 Ft bánatpénz megfizetése a pénztárba, vagy a

felszámoló UniCredit Bank Rt.-nél vezetett 10900035-
00000002-96040018 számú elkülönített bankszámlájára.

– A bánatpénz a vételárba beszámításba kerül, ered-
ménytelen pályázat esetén 15 napon belül a pályázó részé-
re visszafizetésre kerül.

– A pályázatot legkésõbb (az ajánlott vételár és fizetési
mód megjelölésével) jelen hirdetmény Cégközlönyben
való közzétételétõl (2008. január 31.) számított 15. napon
12 óráig lehet leadni az ÁFI Felszámoló és Vagyonke-
zelõ Zrt. 1055 Budapest, Szent István krt. 1. szám alatti
székhelyén.

– Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a boríté-
kon kérjük feltüntetni: „Conservator Constructii Srl. Ma-
gyarországi Fióktelepe f. a. pályázat”.

– Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, szék-
helyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult
tisztségviselõ aláírási címpéldányát, a megajánlott bruttó
vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot arról,
hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget vállal.

– Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz
megfizetését.

– A pályázatok bontásáról közjegyzõ jelenlétében a
pályázati leadási határidõ lejárta után 30 napon belül ke-
rül sor.

– A pályázat eredményérõl a felszámoló a bontástól
számított 15 napon belül írásban értesíti az ajánlattevõket.

– Az elõvásárlási jog gyakorlására jogosultak a jogo-
sultságukat – a jogosultság igazolásával együtt – az ajánlat
benyújtásának idõpontjáig jelenthetik be a felszámolónak.

A felszámoló a pályázatot (megfelelõ pályázat hiányá-
ban) indoklás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja, és új
pályázatot hirdethet ki.

A beérkezett ajánlatok alapján a felszámoló értékesítési
versenytárgyalást tart, amennyiben a megajánlott vétel-
árak közötti eltérés 10%-on belül van. Ennek helyérõl, ide-
jérõl, szabályairól írásban értesíti az ajánlattevõket.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló a hatályos 1991. évi IL. törvény alapján
felhívja az esetleges érdekelteket elõvásárlási joguk gya-
korlására, és kéri, hogy a jog gyakorlására irányuló szán-
dékukat a pályázat benyújtási határidejéig írásban jelent-
sék be.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad Kántor
Zoltán felszámolóbiztos munkanapokon 9–11 óra kö-
zött, a 06 (1) 302-3420-as telefonszámon.

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (Cg.:
[01 10 042854]; 1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. 3.)
mint a SZÉNÁS FARM Szövetkezet „f. a.” (Cg.:
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[04 02 001647]; 5931 Nagyszénás, Ságvári u. 24.) Békés
Megyei Bíróság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján, értékesíteni kívánja a felszámolás alá került szövet-
kezet tulajdonában álló alábbi ingatlant:

Orosháza külterület (Orosháza-Kiscsákó) 0804. hrsz.
alatti sertéstelep.

Pályázati irányár: 12 000 000 Ft + áfa.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– 1 000 000 Ft bánatpénz megfizetése a pénztárba,

vagy a pályázati ismertetõben megjelölt bankszámla-
számra.

– A bánatpénz a vételárba beszámításra kerül, ered-
ménytelen pályázat esetén 15 napon belül a pályázó részére
visszafizetésre kerül.

– A pályázatot legkésõbb (az ajánlott vételár és fizetési
mód megjelölésével) jelen hirdetmény Cégközlönyben való
közzétételétõl (2008. január 31.) számított 15. napon
12 óráig lehet leadni az ÁFI Felszámoló és Vagyonke-
zelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1. szám alatti
székhelyén.

– Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a boríté-
kon kérjük feltüntetni: „SZÉNÁS FARM Szövetkezet f. a.
pályázat”.

– Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, szék-
helyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult
tisztségviselõ aláírási címpéldányát, a megajánlott bruttó
vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot arról,
hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget vállal.

– Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz
megfizetését.

– A pályázatok bontására közjegyzõ jelentében a pá-
lyázati leadási határidõ lejárta után 30 napon belül kerül
sor.

– A pályázat eredményérõl a felszámoló a bontástól
számított 15 napon belül írásban értesíti az ajánlattevõket.

– Az elõvásárlási jog gyakorlására jogosultak a jogo-
sultságukat – a jogosultság igazolásával együtt – az ajánlat
benyújtásának idõpontjáig jelenthetik be a felszámolónak.

A felszámoló a pályázatot eredménytelennek nyilvánít-
hatja és új pályázatot hirdethet ki.

A beérkezett ajánlatok alapján a felszámoló értékesítési
versenytárgyalást tart, amennyiben a megajánlott vétel-
árak közötti eltérés 10%-on belül van. Ennek helyérõl, ide-
jérõl, szabályairól írásban értesíti az ajánlattevõket.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló a hatályos 1991. évi IL. törvény alapján
felhívja az esetleges érdekelteket elõvásárlási joguk gya-
korlására, és kéri, hogy a jog gyakorlására irányuló szán-
dékukat, a pályázatok benyújtási határidejéig írásban je-
lentsék be.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad Kántor
Zoltán felszámolóbiztos munkanapokon 10–11 óra kö-
zött a 06 (1) 302-3423-as telefonszámon.

A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789]; 1061 Budapest, Paulay Ede u. 45.)
mint felszámoló a Botos és leánya Szolgáltató Bt. „f. a.”
(Cg.: [16 06 007246]; 5321 Tiszaroff, Széchenyi u. 12.)
tulajdonában álló alábbi ingatlant kínálja

nyilvános pályázat

útján megvásárlásra.
A Törökszentmiklósi Körzeti Földhivatalnál nyilván-

tartott tiszaroffi 1000. helyrajzi számú, kivett lakóház, ud-
var, gazdasági épület megnevezésû ingatlan alapterülete:
1015 m2, az ingatlan a természetben Tiszaroff, Dózsa
u. 51. szám alatt található. Irányár: 450 000 Ft, ame-
lyet áfafizetési kötelezettség nem terhel. A bánatpénz:
45 000 Ft.

A megvásárlásra felkínált ingatlanért kellékszavatossá-
got nem vállalunk.

A felszámolás 1997. augusztus 5-e utáni kezdõ idõpon-
tú felszámolásokra vonatkozó, az 1997. évi XXVII. tör-
vénnyel átfogóan módosított 1991. évi XLIX. törvény sze-
rint folyik.

A vételárat a szerzõdéskötéstõl számított 15 napon be-
lül, átutalással kell megfizetni. A beszámítást a csõdtör-
vény kizárja.

A pályázati eljárás részletes feltételeit megállapító, va-
lamint a meghirdetett ingatlant részletezõ feltételfüzet a
felszámoló dél-alföldi irodájában (Békéscsaba, Andrássy
út 7. I. 7.) munkanapokon 9–12, pénteken 11 óráig megte-
kinthetõ, illetve megvásárolható. A pályázat érvényessé-
gének feltétele a fentiekben meghatározott összegû bánat-
pénz igazolt megfizetése. A bánatpénz akkor tekinthetõ
megfizetettnek, amennyiben azt a felszámoló bankszámlá-
ján 2008. február 14-ig jóváírták. A pályázati ajánlatban
75 napos ajánlati kötöttséget kell vállalni.

Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat magyar
nyelven, egy példányban, a pályázóra való utalás nélküli,
zárt, „Botos és leánya Bt. f. a. – pályázat” jeligével felira-
tozott borítékban – személyesen vagy kézbesítõ útján –

2008. február 15-én 10 óráig

a felszámoló dél-alföldi irodájában nyújtsák be. A pályá-
zati ajánlatokat a benyújtás napján és helyszínén, 10 óra
15 perckor, közjegyzõ jelenlétében bontjuk fel. A pályá-
zatbontáson azok a pályázók, akik a bánatpénzt igazoltan
megfizették, valamint határidõben ajánlatot nyújtottak be,
részt vehetnek.

A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok nagy-
sága alapján bírálja el. Amennyiben a legjobb ajánlati árat
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követõ ajánlati ár (ajánlati árak) a legmagasabb ajánlati ár
90%-át eléri (elérik), a felszámoló köteles a pályázók között
közjegyzõ jelenlétében nyilvános ártárgyalást tartani.

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.

További felvilágosítással Zsigmondné Kesiár Katalin
felszámolóbiztos [telefon: 06 (66) 637-400: fax: 06 (66)
637-401] készséggel áll rendelkezésre.

A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789]; 1061 Budapest, Paulay Ede u. 45.)
mint felszámoló a B & H Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. „f. a.” (Cg.: [06 09 003647]; 6763 Szatymaz, I. ke-
rület, Tanya 59.) tulajdonában álló alábbi 2 lovat kínálja

nyilvános pályázat

útján megvásárlásra.
1. 2004. április 1-jén született sötétszürke herélt mén.

Irányár: 2 500 000 Ft + 7%-os kompenczációs felár; bánat-
pénz: 250 000 Ft.

2. 2003. november 8-án született szürke kanca. Irányár:
2 500 000 Ft + 7%-os kompenzációs felár; bánatpénz:
250 000 Ft.

A megvásárlásra felkínált lovakért állatszavatosságot
nem vállalunk.

A felszámolás 1997. augusztus 5-e utáni kezdõ idõpon-
tú felszámolásokra vonatkozó, az 1997. évi XXVII. tör-
vénnyel átfogóan módosított 1991. évi XLIX. törvény sze-
rint folyik.

A vételárat a szerzõdéskötéstõl számított 15 napon be-
lül, átutalással kell megfizetni. A beszámítást a csõdtör-
vény kizárja.

A pályázati eljárás részletes feltételeit megállapító, va-
lamint a meghirdetett lovakat bemutató feltételfüzet a fel-
számoló dél-alföldi irodájában (Békéscsaba, Andrássy
út 7. I. 7.) munkanapokon 9–12, pénteken 11 óráig megte-
kinthetõ, illetve megvásárolható. A pályázat érvényessé-
gének feltétele a fentiekben meghatározott összegû bánat-
pénz igazolt megfizetése. A bánatpénz akkor tekinthetõ
megfizetettnek, amennyiben azt a felszámoló bankszámlá-
ján 2008. február 14-ig jóváírták. A pályázati ajánlatban
75 napos ajánlati kötöttséget kell vállalni.

Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat magyar
nyelven, egy példányban, a pályázóra való utalás nélküli,
zárt, „B & H Kft. f. a. – lovak pályázat” jeligével felirato-
zott borítékban – személyesen vagy kézbesítõ útján –

2008. február 15-én 10 óráig

a felszámoló dél-alföldi irodájában nyújtsák be. A pályá-
zati ajánlatokat a benyújtás napján és helyszínén, 10 óra

15 perckor, közjegyzõ jelenlétében bontjuk fel. A pályá-
zatbontáson azok a pályázók, akik a bánatpénzt igazoltan
megfizették, valamint határidõben ajánlatot nyújtottak be,
részt vehetnek.

A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. Amennyiben a legjobb ajánlati
árat követõ ajánlati ár (ajánlati árak) a legmagasabb ajánla-
ti ár 90%-át eléri (elérik), a felszámoló köteles a pályázók
között közjegyzõ jelenlétében nyilvános ártárgyalást tar-
tani.

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.

További felvilágosítással Zsigmondné Kesiár Katalin
felszámolóbiztos [telefon: 06 (66) 637-400: fax: 06 (66)
637-401] készséggel áll rendelkezésre.

A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789]; 1061 Budapest, Paulay Ede u. 45.)
mint felszámoló az IKARUS-FÕNIX Fémipari és Jár-
mûalkatrészgyártó Kft. „f. a.” (Cg.: [04 09 002380];
5520 Szeghalom, Kinizsi u. 76.) tulajdonában álló alábbi
ingatlant kínálja

nyilvános pályázat

útján megvásárlásra.
A Szeghalmi Körzeti Földhivatalnál nyilvántartott

szeghalmi 01109/6. helyrajzi számú, kivett üdülõépület és
udvar megnevezésû ingatlan alapterülete: 389 m2. Irányár:
2 000 000 Ft + áfa; bánatpénz: 200 000 Ft.

A megvásárlásra felkínált ingatlanért kellékszavatossá-
got nem vállalunk.

A felszámolás az 1997. augusztus 5-e utáni kezdõ idõ-
pontú felszámolásokra vonatkozó, az 1997. évi XXVII.
törvénnyel átfogóan módosított 1991. évi XLIX. törvény
szerint folyik.

A vételárat a szerzõdéskötéstõl számított 15 napon be-
lül, átutalással kell megfizetni. A beszámítást a csõdtör-
vény kizárja.

A pályázati eljárás részletes feltételeit megállapító, va-
lamint a meghirdetett ingatlant részletezõ feltételfüzet a
felszámoló dél-alföldi irodájában (Békéscsaba, Andrássy
út 7. I. 7.) munkanapokon 9–12, pénteken 11 óráig megte-
kinthetõ, illetve megvásárolható. A pályázat érvényessé-
gének feltétele a fentiekben meghatározott összegû bánat-
pénz igazolt megfizetése. A bánatpénz akkor tekinthetõ
megfizetettnek, amennyiben azt a felszámoló bankszámlá-
ján 2008. február 14-ig jóváírták. A pályázati ajánlatban
75 napos ajánlati kötöttséget kell vállalni.

Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat magyar
nyelven, egy példányban, a pályázóra való utalás nélküli,
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zárt, „IKARUS-FÕNIX Kft. f. a. – pályázat” jeligével fel-
iratozott borítékban – személyesen vagy kézbesítõ útján –

2008. február 15-én 10 óráig

a felszámoló dél-alföldi irodájában nyújtsák be. A pályá-
zati ajánlatokat a benyújtás napján és helyszínén, 10 óra
15 perckor, közjegyzõ jelenlétében bontjuk fel. A pályá-
zatbontáson azok a pályázók, akik a bánatpénzt igazoltan
megfizették, valamint határidõben ajánlatot nyújtottak be,
részt vehetnek.

A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. Amennyiben a legjobb ajánlati
árat követõ ajánlati ár (ajánlati árak) a legmagasabb ajánla-
ti ár 90%-át eléri (elérik), a felszámoló köteles a pályázók
között közjegyzõ jelenlétében nyilvános ártárgyalást tar-
tani.

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.

További felvilágosítással Zsigmondné Kesiár Katalin
felszámolóbiztos [telefon: 06 (66) 637-400: fax: 06 (66)
637-401] készséggel áll rendelkezésre.

A TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó
Zrt. (Cg.: [01 10 045659]; székhely: 1092 Budapest, Fe-
renc krt. 40.; levelezési cím: 7603 Pécs, Pf. 121) az
SZ-BETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.”
(Cg.: [17 09 004952]; 7100 Szekszárd, Árnyas u. 2.), a
Tolna Megyei Bíróság 13. Fpk. 17-06-000091. számú
végzésével kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet tu-
lajdonát képezõ kölesdi 912/1. hrsz. alatt nyilvántartott,
„kivett udvar” megnevezésû, 9235 m2 alapterületû, termé-
szetben, Kölesd, Szekszárdi u. 912/1. szám alatt található
ingatlant.

Irányár: 1 200 000 Ft + áfa (egymillió-kettõszázezer fo-
rint + áfa).

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-
latokat kér benyújtani, melyeket a TM-LINE Zrt., 7621
Pécs, Felsõmalom u. 25., illetve 7603 Pécs, Pf. 121 címek-
re vár, „SZ-BETON Kft. f. a. vételi ajánlat” megjelöléssel,
kettõs, zárt borítékban, személyesen, vagy postai úton el-
juttatni.

A pályázaton való részvétel feltétele a bruttó irányár
5%-ának megfelelõ összeg, bánatpénzként történõ befize-
tése a felszámoló Raiffeisen Bank Rt.-nél vezetett
12072507-00370600-00100009 számú bankszámlájára,
legkésõbb a pályázat benyújtásának határidejéig és ennek

igazolása a pályázati anyagban. (A közlemény rovatban
kérjük feltüntetni: SZ-BETON Kft. „f. a.” bánatpénz.)

Az ajánlatoknak tartalmaznia kell: a pályázó nevét,
székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult
vezetõ tisztségviselõ(k) aláírási címpéldányát, a megaján-
lott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatko-
zatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttsé-
get vállal, a vételár fedezetének igazolását.

További információ dr. Horváth Szilárd felszámolóbiz-
tostól a 06 (30) 660-1662, valamint a 06 (72) 520-627-es
telefonszámokon kapható. A részletes pályázati feltétele-
ket és a vagyontárgy leírását tartalmazó feltételfüzet a fel-
számoló szervezet budapesti és pécsi irodájában megte-
kinthetõ és 6000 Ft bruttó áron megvásárolható.

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. ja-
nuár 31.) számított 15. napot követõ elsõ munkanap
12 óra. A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok
átvételérõl elismervényt állít ki.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõen
15 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A be-
nyújtási határidõt követõ 30 napon belül a felszámoló az
ajánlatokat értékeli. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok
esetén a felszámoló értékesítési versenytárgyalást tart,
melynek idejérõl, helyérõl, szabályairól az ajánlattevõket
írásban értesíti. Azonos értékû ajánlatnak minõsül, ha a
megadott vételárak közötti eltérés 10%-nál nem nagyobb.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyért a felszámoló
kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megte-
kintett és megvizsgált állapotban veszi meg.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot ír-
hat ki. A felszámoló a beszámítás lehetõségét az 1991. évi
IL. tv. 49. § (4) bekezdése alapján kizárja.

A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyil-
vános értékesítésen) gyakorolhatják.

A CREDIT-AUDIT Üzletviteli Szolgáltató Kft. (Cg.:
[01 09 674540]; 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 2.)
mint a ,,Két Trezor Security” Vagyonvédelmi és Szol-
gáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 709811]; 1147 Budapest,
Fajansz u. 7. III. 2.) felszámolója

nyilvános pályázat

útján meghirdeti értékesítésre az adós gazdálkodó szerve-
zet 1 db SUZUKI SWIFT 1.3 GL VAN (kétszemélyes,
1999 évben forgalomba helyezett) gépjármûvét 200 000 Ft
+ áfa irányáron.

A pályázaton való részvétel feltételei:
– a nettó irányár 5%-ának megfelelõ bánatpénz befize-

tése a CREDIT-AUDIT Kft. Budapest Bank Rt.-nél veze-
tett 10103434-47179428-00000002 számú bankszámlájá-
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ra (közlemény rovatba kérjük feltüntetni: Két Trezor Secu-
rity Kft. „f. a.” pályázat), vagy a felszámoló irodájában
készpénzben (a banki befizetés igazolását a pályázatban
mellékelni kell).

– 30 napos ajánlati kötöttség vállalása,
– a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó fõbb ada-

tait, 30 napnál nem régebbi eredeti vagy az online cégin-
formációs rendszerbõl kérhetõ cégkivonatát, valamint az
ajánlott vételárat forintban és azt, hogy az áfa e fölött ér-
tendõ.

Fizetési feltételek: az adásvételi szerzõdés aláírásával
egy idõben.

A nyertes pályázó a bánatpénzzel csökkentett összeget
köteles megfizetni, a többi pályázónak a pályázat kiértéke-
lését követõ 5 munkanapon belül visszautalásra kerül a be-
fizetett bánatpénz. A befizetett bánatpénz a pályázók szá-
mára nem kamatozik.

Az elõvásárlásra jogosultak elõvásárlási jogukat jelen
pályázati eljárás keretében gyakorolhatják. Beszámítást a
csõdtörvény kizárja.

A meghirdetett eszköz – elõzetes hely- és idõpont-
egyeztetés után – tekinthetõ meg.

Érdeklõdni lehet: Nagyné Tóth Szeréna felszámolóbiz-
tosnál telefonon [06 (20) 423-2658], Dravecki Bálintnénál
telefonon [451-3716], Bor Gézánál telefonon [06 (20)
934-7909].

A pályázatokat „Két Trezor Security Kft. f. a. pályázat”
megjelöléssel, zárt borítékban kell benyújtani a hirdet-
mény Cégközlönyben történõ megjelenését (2008. ja-
nuár 31.) követõ 15. napjáig

1. postán a Credit-Audit Kft. (1137 Budapest, Radnóti
M. u. 2. VII. 705.) levélcímére, vagy

2. személyesen a lejárati határidõ napján 10–13 óráig
a Credit-Audit Kft. (1137 Budapest, Radnóti M. u. 2.
VII. 705.) irodájában.

A pályázatok bontása a beadási határidõt követõ 15 na-
pon belül, elbírálása a bontást követõ 15 napon belül tör-
ténik.

A bontásról közjegyzõi tanúsítvány készül. Ártárgya-
lásra megfelelõ árajánlat esetén, az azonos értékû (áraján-
lat tekintetében legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázatot be-
nyújtók között kerül sor, melyrõl a jogosultakat a felszá-
moló írásban értesíti.

A felszámoló fenntartja a jogot, hogy megfelelõ pályázó
hiányában az értékesítést eredménytelennek nyilvánítsa.

Kereskedelmi képviseletek megszûnése

Az SFK FOOD A/S (székhely: Dánia, 8800 Viborg,
Industrivej 29.; cégjegyzékszáma: 25800095), mint ala-
pító úgy határozott, hogy az SFK FOOD A/S Magyar-

országi Közvetlen Kereskedelmi Képviselete (Cg.:
[01 12 071728]; székhelye: 1088 Budapest, Puskin u. 4.)
(,,képviselet”) 2007. december 31-i hatállyal, jogutód nél-
kül megszünteti és a cégjegyzékbõl való törléshez szüksé-
ges eljárást a Fõvárosi Bíróság mint Cégbíróság elõtt meg-
indítja.

A külföldi székhelyû vállalkozások magyarországi fi-
óktelepeirõl és kereskedelmi képviseletérõl szóló, 1997.
évi CXXXII. törvény 30. §-a (1) bekezdése b) pontjának
rendelkezése alapján felhívjuk a képviselet hitelezõit,
hogy követeléseiket e közlemény Cégközlönyben való
megjelenésétõl (2008. január 31.) számított 30 (harminc)
napon belül Hepp Andreánál (1104 Budapest, Mádi
u. 124/B II. 10.), a képviselet képviselõjénél jelentsék be.

A Dell Emerging Markets (EMEA) Limited Ma-
gyarország Kereskedelmi Képviselet (Cg.:
[01 12 073273]; székhelye: 1061 Budapest, Andrássy
u. 2.; képviseletvezetõ Laurent Paulo Giorgio Binetti
(a. n.: Maria Vittoria Picollotto) közzéteszi, hogy a képvi-
seletet az azt mûködtetõ Dell Emerging Markets (EMEA)
Limited (Dell House, The Boulevard, Cain Road, Brack-
nell, Berkshire RG12 1LF, Egyesült Királyság) 2007. de-
cember 31-én megszüntette. A képviselet a cégbírósági
nyilvántartásból való törléssel szûnik meg.

A képviselet az 1997. évi CXXXII. tv. 30. § (1) bekez-
dés b) pontjában írt kötelezettségének eleget téve felhívja
a hitelezõket, hogy esetleges követeléseiket e hirdetmény
Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. január 31.) szá-
mítva 30 napon belül a képviseletnek jelentsék be.

Bélyegzõ érvénytelenítése
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HÍREK, INFORMÁCIÓK, TÁJÉKOZTATÓK

2007. december 1. és 2007. december 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába bejegyzett idegenvezetõk

700620 Major Edina olasz

700621 Nagy Edina angol
német
spanyol

700623 Nagy Bernadett német

700624 Wild Mária Judit angol
német

700625 Friedrich Uta angol
német

700626 Kucsma Daniella német

700627 Hering Ágnes angol

700628 Kecskés Melinda spanyol

700629 Demeter Csaba német

700630 Kovács Adrienn német

700631 Zeisky Tamás angol
orosz

700632 Szikszainé
Boncz Tünde Emese

német

700633 Asonitisné Kósa Gabriella spanyol

700636 Szeder Katalin angol
német

700637 Bátorkeszi-Kiss Ákos angol
francia

700638 Soós Brigitta angol
spanyol

700639 Guzmits Viktória angol

700640 Marton László Pál angol

700641 Molnár Anita angol

700642 Nagy Anna Alexandra angol

700643 Dr. Tihanyi Dóra angol
francia

700645 Nagy Lajos orosz

700646 Horváth-Szegõ Csilla
Szegõ Csilla

angol
olasz

700647 Lengyel Zoltán francia

700648 Halász Levente angol

700649 Csuhai Evelin német

700650 Izsó István angol

700651 Hanuscsák Mihály német

700652 Machlik Péter német

700653 Tóth Adrienn angol

700654 Hegedûs Zoltán angol

700655 Kántor Dóra angol
német

700656 Kovács Katalin német

700657 Kajtár Tamás angol

700658 Kupcsik Helga Lívia angol

700659 Zaharia Etelka
Dobsa Etelka

német
román

700661 Hegyi Anita angol
orosz

2007. december 1. és 2007. december 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába bejegyzett
utazási irodák és ügynökségek

ADRIATICA Utazási Iroda
1055 Budapest, Nagy Ignác u. 14.
Tel.: 269-1426
Fax: 412-1750
U-000883
ADRIATICA Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2007. 12. 13.

BELSPED TRAVEL Utazási Iroda
1107 Budapest, Fogadó u. 3.
Tel.: 260-3683
Fax: 261-6376
U-000880
Belsped Team Logistic
Nemzetközi Szállítmányozási Kft.
Bejegyzés: 2007. 12. 06.

Enter Travel Utazási Iroda
1072 Budapest, Király u. 53.
Tel.: 373-0442
Fax: 373-0443
U-000881
Enter Travel Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2007. 12. 10.

Frankoford Bt.-Hello Tourisat.net Utazási Iroda
7621 Pécs, Teréz u. 15. fszt. 2.
Tel.: (72) 510-730
Fax: (72) 243-805
U-000884
Frankford Fordító, Tanácsadó, Kereskedelmi
és Szolgáltató Bt.
Bejegyzés: 2007. 12. 19.
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Golf Travel Hungary Utazási Iroda
1089 Budapest, Orczy út 32/A
Tel.: 299-8787
Fax: 299-8719
U-000869
Golf Travel Hungary Kft.
Bejegyzés: 2007. 12. 10.

LOVASI TOURIST Utazási Iroda
8200 Veszprém, Ady E. u. 7/C
Tel.: (88) 422-912
Fax: (88) 405-200
U-000882
LOVASI és TÁRSAI TOURIST Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2007. 12. 11.

Nagy Világ Utazási Iroda
2092 Budakeszi, Fõ u. 43–45.
Tel.: (23) 457-278
Fax: (23) 457-279
U-000879
Nagy Világ Utazási Iroda Kft.
Bejegyzés: 2007. 12. 05.

2007. december 1. és 2007. december 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásából saját kérésre törölt
utazási irodák és ügynökségek

Baranya Utazási Iroda
7754 Bóly, Ady Endre u. 11.
Tel.: (69) 568-068
Fax: (69) 568-068
R-1793/1998.
Baranya-Vad Vadászatszervezõ Kft.
Törlés: 2007. 12. 29.

CIKLON Utazási Iroda
2800 Tatabánya, Turul u. 1.
Tel.: (34) 522-911
Fax: (34) 522-912
U-000737
CIKLON – TOURS Utazásszervezõ
és Társközvetítõ Kft.
Törlés: 2007. 12. 05.

Global Utazási Iroda
1013 Budapest, Krisztina krt. 13.
Tel.: 212-1039
Fax: 212-1038

U-000701
Global Contact Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2007. 12. 13.

LOVASI és TÁRSAI TOURIST Utazási Iroda
8200 Veszprém, Ady E. u. 7/C fszt. 1.
Tel.: (88) 422-912
Fax: (88) 405-200
R-01130/1995/2000.
LOVASI és TÁRSAI TOURIST Kereskedelmi
és Szolgáltató Bt.
Törlés: 2007. 12. 11.

Planet Utazási Iroda
1165 Budapest, Thököly út 10.
Tel.: 402-0886
Fax: 402-0887
U-000339
Planet 2000 Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.
Törlés: 2007. 12. 12.

2007. december 1. és 2007. december 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásából jogerõre emelkedett
hivatalból történt törlések

Bell House ITB Utazási Iroda
1052 Budapest, Pesti Barnabás u. 4.
Tel.: 318-5096
Fax: 266-3565
R-01041/94/1999.
Bell House Hungary Kereskedelmi
és Utazásszervezési Kft.
Törlés: 2007. 11. 13.
Jogerõs: 2007. 12. 27.

E.C.B. Utazási Iroda
1145 Budapest, Törökõr u. 75.
Tel.: 252-8230
Fax: 252-2744
R-00974/1994.
E.C.B. Idegenforgalmi és Kereskedelmi Kft.
Törlés: 2007. 07. 06.
Jogerõs: 2007. 10. 05.

MALDA TOURS Utazási Iroda
1092 Budapest, Ráday u. 14. I/1.
Tel.: 323-1568
Fax: 216-7452
U-000796
Malda Tours Idegenforgalmi Kft.
Törlés: 2007. 11. 19.
Jogerõs: 2007. 12. 05.
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ROBINSON-CROUSOE Utazási Iroda
1075 Budapest, Dohány u. 1/C
Tel.: 268-0745
Fax: 268-0745
R-1562/1997.
ROBINSON-TRAVEL Idegenforgalmi, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2007. 06. 27.
Jogerõs: 2007. 08. 13.

TRE TOUR Utazási Iroda
1125 Budapest, Kútvölgyi út 55.
Tel.: 200-6357
Fax: 200-6352
R-00748
TRE TOUR Kereskedelmi Utazásszervezõ
és Közvetítõ Idegenforgalmi Kft.
Törlés: 2007. 06. 29.
Jogerõs: 2007. 10. 30.

2007. december 1. és 2007. december 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába változás bejegyzése
névváltoztatás miatt

FORST Vadászatszervezõ Utazási Iroda
1023 Budapest, Rómer Flóris u. 39.
Tel.: 336-1374
Fax: 336-1377
U-000093
FORST Vadászatszervezõ és Kereskedelmi Zrt.
Elõzõ név: FORST Vadászatszervezõ és Kereskedelmi Rt.
Változásbejegyzés: 2007. 12. 19.

Szikra Tours Utazási Iroda
1053 Budapest, Múzeum krt. 5.
Tel.: 266-8371
Fax: 337-0177
R-1829-98/1999.
Szikra Tours Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft.
Elõzõ név: Bella-Tours Utazási Ügynökség

Bella-Line Idegenforgalmi, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.

Változásbejegyzés: 2007. 12. 29.

2007. december 1. és 2007. december 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába változás bejegyzése
a tevékenységi kör vagyoni biztosítékhoz kötött tevé-

kenységgel történõ bõvülése miatt

BONO Utazási Központ – Skandináv Utazási
Központ Utazási Iroda
1051 Budapest, Nádor u. 8.
Tel.: 312-8623
Fax: 312-8623
U-000577
BONO Utazási Központ Kft.
Változásbejegyzés: 2007. 12. 17.
(charterjárat igénybevételével való bõvítés)

SOL TOURS Utazási Iroda
2481 Velence, Ország u. 25/A
Tel.: (22) 470-497
Fax: (22) 470-497
R-02030/2000.
SOL TOURS Idegenforgalmi, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
Változásbejegyzés: 2007. 12. 17. (belföld)

Szikra Tours Utazási Iroda
1053 Budapest, Múzeum krt. 5.
Tel.: 266-8371
Fax: 337-0177
R-1829-98/1999.
Szikra Tours Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft.
Változásbejegyzés: 2007. 11. 12.
(kiutaztatás és belföld)

2007. december 1. és 2007. december 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába változás bejegyzése
vagyonibiztosíték-köteles tevékenységi körrel történõ

szûkítése miatt

Excursor Utazási Iroda
1073 Budapest, István út 8.
Tel.: 322-4111
Fax: 322-4111
U-000386
Excursor Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft.
Változásbejegyzés: 2007. 12. 06. (kiutaztatás)
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Home & Holiday Utazási Iroda
4026 Debrecen, Péterfia u. 4.
Tel.: (52) 526-448
Fax: (52) 526-448
U-000589
Home & Holiday Tanácsadó és Szolgáltató Bt.
Változásbejegyzés: 2007. 12. 04. (kiutaztatás)

Hotel Reservations Utazási Iroda
1024 Budapest, Tátra u. 26. fszt. 2.
Tel.: 237-0313
Fax: 237-0314
R-02002/2000.
Hotel Reservations Utazásszervezõ
és Szállodafoglalási Kft.
Változásbejegyzés: 2007. 12. 13. (belföldi)

Inter Focus Tours Utazási Iroda
1039 Budapest, Zsirai Miklós u. 1.
Tel.: 243-3049
Fax: 243-3049
U-000267
Inter Focus Tours Utazási, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
Változásbejegyzés: 2007. 11. 27.
(kiutaztatás és belföld)

Karnevál Utazási Iroda
4025 Debrecen, Piac u. 38.
Tel.: (52) 449-559
Fax: (52) 415-631
R-01528
Karnevál Utazási Iroda Kft.
Változásbejegyzés: 2007. 12. 04.
(kiutaztatás és belföld)

NEFERTITI 25 Tours Utazási Iroda
1066 Budapest, Dessewffy u. 25.
Tel.: 302-7337
Fax: 302-7337
R-000778
NEFERTITI 25 Idegenforgalmi, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
Változásbejegyzés: 2007. 11. 29.
(kiutaztatás és belföld)

Rettó Travel Utazási Iroda
3400 Mezõkövesd, Szent László tér 8.
Tel.: (49) 505-057
Fax: (49) 412-673
U-000753
Rettó Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Változásbejegyzés: 2007. 12. 20.
(kiutaztatás és belföld)

Riviera – Tours Utazási Iroda
4400 Nyíregyháza, Új út 35.
Tel.: (42) 311-763
Fax: (42) 311-763
R-0413/1992/1999.
Riviera – Tours Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Változásbejegyzés: 2007. 12. 17. (kiutaztatás)

TRIO TOURS Utazási Iroda
8380 Hévíz, Tavirózsa út 1.
Tel.: (83) 540-182
Fax: (83) 340-845
R-00346
„TRIO II” Kereskedelmi és Idegenforgalmi Kft.
Változásbejegyzés: 2007. 12. 07. (kiutaztatás)

VAMANA Tours Utazási Iroda
1035 Budapest, Vörösvári út 31.
Tel.: 266-6434
Fax: 266-7692
U-000500
VAMANA Tours Utazási és Szolgáltató Kft.
Változásbejegyzés: 2007. 12. 07. (kiutaztatás)

ZENDRA TOURS Utazási Iroda
4700 Mátészalka, Szalkay L. u. 15.
Tel.: (44) 502-568
Fax: (44) 502-569
U-000824
ZENDRA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Változásbejegyzés: 2007. 12. 20. (belföldi)

A MKEH hivatalos nyilvántartásában lévõ
TIME SHARE tevékenységet folytató cégeket érintõ

határozatok
2007. december 1. és 2007. december 31. között

Hatósági nyilvántartásban történõ módosítás:

AÁB Invest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
székhelye: 1025 Budapest; Szépvölgyi út 2/B 5. em. 17.
cégjegyzékszáma: Cg.01-09-876674
adószáma: 13852931-2-41
nyilvántartási száma: X-000076/2007.
Módosított határozat kelte: 2007. december 20. (Áru-

alap bõvülése a 2. számú ingatlannal)

A jogosult

1. a Kõkapu Vadászkastély és Hotel 3994 Nagyhuta,
Kõkapu u. 2. szám alatti ingatlan (hrsz.: 073/4.) szo-
báinak,
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2. a Hotel Napsugár 4200 Hajdúszoboszló, József Attila
u. 14. szám alatti ingatlan (hrsz.: 2391.) apartmanjainak,
illetve szállodai szobáinak

idõben megosztott használati jogának értékesítésére irá-
nyuló tevékenységet folytathat.

Interval Holidays Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
székhelye: 2049 Diósd, Bajcsy-Zsilinszky u. 9.
cégjegyzékszáma: Cg.13-09-110342
adószáma: 13833783-2-13
határozat száma: X-000086/2007.

Módosított határozat kelte: 2007. december 10. (Az áru-
alap bõvült a 2. számú ingatlannal)

A jogosult

1. a Hotel Vital**** 8749 Zalakaros, Üdülõ sor 6/B
szám alatti ingatlan (hrsz.: 276/1/A/2.) 11 db szállodai
szobájának és 4 db apartmanjának, valamint

2. a Triász Aparthotel 8784 Kehidakustány, Petõfi utca
10. szám alatti ingatlan (hrsz.: 545.) 18 db apartmanjának

idõben megosztott használati jogának értékesítésére irá-
nyuló tevékenységet folytathat.
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó

megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRÓL SZÓLÓ
TÖRVÉNY MAGYARÁZATA

címû kiadványt.

A 2006. július 1-jétõl hatályos, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (az új Gt.)
megalkotása során az Európai Unió társasági jogával való harmonizáció és az egyes tagállamok
társasági joga fejlõdésének közös sajátosságai mellett a magyar jogalkalmazók több mint másfél
évtizedes tapasztalatait is felhasználták.

A magyar jogalkalmazók számára ma már nem számít újdonságnak a társasági jog. Az ellenérzések rég
megszûntek, az elsõ társasági törvény, az 1988. évi VI. törvény hatályba lépése óta a gazdasági élet
szereplõi a társasági jog intézményeit megismerték és elfogadták. Kialakult az a cégbírósági gyakorlat és
jelentõs szakirodalom, megerõsödött az a társasági jogi kultúra, amelyre a jogalkotó támaszkodhatott.

Az új Gt. egyes kérdéseket a korábbival azonosan szabályoz, így az 1997. évi CXLIV. törvényen alapuló,
a Legfelsõbb Bíróság és az ítélõtáblák közzétett döntéseibõl megismerhetõ bírói gyakorlat részben
továbbra is irányadó.

Ára: 3024 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B.
u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a A gazdasági társaságokról szóló törvény magyarázata címû kiadványt
(ára: 3024 Ft + postaköltség), ...................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................
Utca, házszám: .........................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig
címû könyvét

A kötet tizennégy beszélgetésben, számos színes történetben mutatja be Boross Péter volt miniszterelnököt. A mai
magyar politikai élet egyik legizgalmasabb alakjának pályafutását végigkérdezõ mû egyben történelmi olvasókönyv
is: a személyes életutat kiegészítik a huszadik századi magyar história, a korszakot és az interjúalany életét meg-
határozó személyiségek rövid életrajzai, szemelvények, dokumentumértékû fotók. Boross sajátos fényszögben látja és
láttatja a magyar történelmet, a politika belvilágát. Bölcs, nagy élettapasztalatú politikus, aki saját kárán is tanult a
történtekbõl, képes szembenézni egykori önmagával. Az életrajzi könyv a múlt század második felének látlelete, a tör-
ténelmi és politikai folyamatok szubjektív, vitára ingerlõ elemzése. Aki kezébe veszi a kötetet, választ kap többek
között arra, hogyan menekült meg Németországból a hadapród fõhõs, milyen összeesküvésben vett részt közvetlenül
a háború után, miért éppen Keresztes-Fischer Ferenc a belügyminiszteri példaképe, miért kapott dedikált könyvet
a hetvenes évek közepén a késõbbi Nobel-díjas írótól, Kertész Imrétõl, hogyan lett nyugdíjas vendéglátó-ipari igazga-
tóból kormánytag, léteztek-e ügynöklisták, hány besúgó volt az elsõ demokratikusan megválasztott Országgyûlésben,
kik látogatták meg Antall Józsefet a betegágyánál, mi célból vállalt 216 napra miniszterelnökséget, miért lett Orbán
Viktor kormányfõi tanácsadója, majd miért állt félre udvariasan, mi aggasztja ma, miért pesszimista középtávon, és
miért csak a mai harminc év alattiakban bízik. Kérdések és válaszok kétszáz oldalon.

A kötet 200 oldal terjedelmû, ára 3444 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., tel./fax:
318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. szám (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) 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 internet-
címen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Megrendelem
Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig

címû, 200 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3444 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................... ............................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Az Ellenõrzési Figyelõ az ellenõrzési és felügyeleti szakma egyedüli olyan, negyedévente megjelenõ
szakfolyóirata, amely a teljes szakterületet áttekinti. A lap a gazdálkodás területén dolgozó valamennyi
szakember számára hasznos információkat tartalmaz, ezen túlmenõen az önkormányzatok és a közigaz-
gatási hivatalok szakmai, felügyeleti munkájával kapcsolatos cikkei révén ezen területek szakemberei
számára is segítséget jelenthet a napi munkában. A lap szerkesztésében részt vesz a KEHI, az APEH, az
ÁSZ, az ÁPV Rt., az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium, az ORFK és a VPOP is.
Az Ellenõrzési Figyelõ az ellenõrzési munka tapasztalatairól szóló esettanulmányok, az ellenõrzési és fel-
ügyeleti munka egy-egy területére vonatkozó összefoglaló értékelések, korszerû ellenõrzési módszertanok
ismertetésével, nemzetközi kitekintéssel bõvíti az ellenõrzés és a felügyeletek területén dolgozó emberek
és az ellenõrzöttek ismereteit is. Igen nagy érdeklõdést keltenek a fontos és aktuális témákról tartott „Kerek-
asztal-beszélgetések” rovat és az ellenõrzési rendszer EU-csatlakozással összefüggõ átalakításáról szóló
cikkek. A lap rendszeresen tájékoztat a Magyar Pénzügyi-Gazdasági Ellenõrök Közhasznú Egyesület
szakmai közéleti eseményeirõl.
Az Ellenõrzési Figyelõ szakmai fórumként kínálkozik arra, hogy a minisztériumok, az ellenõrzési szerve-
zetek és felügyeletek belsõ és külsõ szakmai kommunikációját segítse, munkatársainak szakmai ismereteit
gyarapítsa, szakismeretét növelje.

2008. évi éves elõfizetési díja: 4284 Ft áfával, fél évre 2142 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
Elõfizetésben megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlony-
bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem az

Ellenõrzési Figyelõ

címû lapot ........ példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:

A megrendelõ (cég) neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Címe (város/község, irányítószám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Utca, házszám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2008. évi elõfizetési díj egy évre: 4284 Ft áfával.

fél évre: 2142 Ft áfával.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………….....………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
kiadásában megjelenik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR

Az EU-Jogszabálytár az Európai Unió magyarra lefordított elsõdleges (alapszerzõdések, csatlakozási okmányok)
és másodlagos (az Európai Unió szervei által alkotott jogi aktusok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jogszabálytár DVD-n a dokumentumok többféle szempont (évszám, Celex-szám, kibocsátó stb.) szerint
kereshetõk. Az adatbázisból megismerhetõk a joganyagok jellemzõi (megjelenés adatai, kibocsátó, hatályosság,
egyéb lényeges megjegyzések stb.), valamint közvetlenül elérhetõk azok kapcsolatai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Európai Unió jogában kevésbé jártas felhasználók számára lényeges információkkal szolgálnak az EU
Asszisztens menüpontban található ismertetõk.
Az EU Extra menüpont tartalmazza a magyar csatlakozási okmányt, valamint egyéb kiemelkedõen fontos európai
vonatkozású dokumentumokat.
Az EU-Jogszabálytár felhasználóbarát kialakítása és könnyen kezelhetõ funkciói hasznos és gyors segítséget
nyújtanak mind az EU-jogban már jártas, mind az azzal most ismerkedõ felhasználók számára.
A EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR között is mûködik az átjárhatóság, vagyis ha az
EU-Jogszabálytárban magyar jogszabályra van hivatkozás, akkor azt az EU-Jogszabálytárból azonnal meg lehet
nyitni.

Az EU-Jogszabálytár elõfizetési díjából a Hivatalos Jogszabálytár elõfizetõi 50% kedvezményt kapnak.

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 72 000 Ft + áfa �
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft + áfa �
10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft + áfa �
25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft + áfa �
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft + áfa �
100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az EU-JOGSZABÁLYTÁR változatát ................. példányban, 2008. ............................................ hónaptól.

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

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

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

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

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

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

cégszerû aláírás

Megrendeléssel kapcsolatban, érdeklõdni lehet a 06-80-200-723-as zöldszámunkon, és a 266-5095-ös
telefonszámon.
A megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., fax-
számon a 266-8906, illetve e-mail-en, az ugyfel@mhk.hu-ra kérjük eljuttatni.
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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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A Hivatalos Értesítõt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
A szerkesztésért felelõs: dr. Latkóczy Antal, Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla utca 6. Telefon: 266-9290, www.mhk.hu.

Terjesztés: telefon/fax: 317-9999, 266-9290/245-ös mellék.

HU ISSN 1418–0588
08.0319 – 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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