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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
25/2008. (II. 14.) Korm.

rendelete

a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról
 szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet

módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-a (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot -
mány 40.  §-a (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében
 eljárva, to váb bá

a ke res ke del mi ha tó ság ki je lö lé se tár gyá ban a ke res ke -
de lem rõl  szóló 2005. évi CLXIV. tör vény 12.  §-a (1) be -
kez dé sé nek l) pont já ban,

a ha di ipa ri gyár tás- és szol gál ta tás fel ügye let ki je lö lé se
 tárgyában a ha di tech ni kai ter mé kek gyár tá sá nak és a ha di -
tech ni kai szol gál ta tá sok nyúj tá sá nak en ge dé lye zé sé rõl
 szóló 2005. évi CIX. tör vény 10.  §-a (1) be kez dé sé nek
a) és b) pont já ban,

a köz rak tá ro zás-fel ügye let ki je lö lé se tár gyá ban a köz rak -
tá ro zás ról  szóló 1996. évi XLVIII. tör vény 43/A.  §-ában,

a kül ke res ke del mi ál lam igaz ga tá si szerv ki je lö lé se tár -
gyá ban az eu ró pai uni ós csat la ko zás sal össze füg gõ egyes
tör vénymódosításokról, tör vényi ren del ke zé sek ha tá lyon
 kívül he lye zé sé rõl, va la mint egyes tör vényi ren del ke zé sek 
meg ál la pí tá sá ról  szóló 2004. évi XXIX. tör vény
140.  §-ának (6) be kez dé sé ben,

a mé rés ügyi szerv ki je lö lé se tár gyá ban a mé rés ügy rõl
 szóló 1991. évi XLV. tör vény 15.  §-ának (3) bekezdé -
sében,

a mû sza ki biz ton sá gi ha tó ság ki je lö lé se tár gyá ban a táv -
hõ szol gál ta tás ról  szóló 2005. évi XVIII. tör vény 60.  §-a
(1) be kez dé sé nek k) pont já ban,

az épí tés ügyi ha tó ság ki je lö lé se tár gyá ban
a) az épí tett kör nye zet vé del mé rõl és ala kí tá sá ról  szóló

1997. évi LXXVIII. tör vény 62.  §-a (1) be kez dé sé nek
a) pont já ban,

b) a vil la mos ener gi á ról  szóló 2007. évi LXXXVI. tör -
vény 170.  §-ának 30. pont já ban
fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal ról
 szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: R.) 6.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„6.  § (1) A Kor mány – a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott
kör ben – a Hi va talt ke res ke del mi ha tó ság ként je lö li ki.

(2) A (3) be kez dés a)–g) pont jai sze rin ti el já rás ban
a  Hivatal ke res ke del mi és pi ac fel ügye le ti ha tó sá ga, a
h) pont ja sze rin ti el já rás ban a ne mes fém vizs gá ló és hi te le -
sí tõ ha tó ság foly tat ja le or szá gos ille té kességgel az elsõ
fokú el já rást, má sod fo kon – ha a jog sza bály más ként nem
ren del ke zik – a Hi va tal köz pon ti szer ve jár el.

(3) A Hi va tal ke res ke del mi ha tó ság ként jár el:
a) az egyes ke res ke del mi te vé keny sé gek gya kor lá sá val 

kap cso la tos kü lön jog sza bály ban elõ írt ha tó sá gi nyil ván -
tar tá si fel ada tok ban;

b) az uta zás szer ve zõ és -köz ve tí tõi te vé keny ség gel
kap cso la tos kü lön jog sza bá lyok ban elõ írt köz hi te lû nyil -
ván tar tá si fel ada tok ban;

c) a ven dég lá tó üz le tek ka te gó ri á ba so ro lá sá val, va la -
mint a ke res ke del mi szál lás he lyek osz tály ba so ro lá sá val
kap cso la tos kü lön jog sza bá lyok ban elõ írt nyil ván tar tá si
fel ada tok ban;

d) az ide gen ve ze tõk kel kap cso la tos kü lön jog sza bá -
lyok ban elõ írt nyil ván tar tá si, iga zol vány ki adá si fel ada tok -
ban;

e) a lo vas szol gál ta tó te vé keny ség gel kap cso la tos,
 külön jog sza bály ban elõ írt nyil ván tar tá si fel ada tok ban;

f) a ke res ke del mi szak ér tõi te vé keny ség en ge dé lye zé -
sé vel kap cso la tos ha tó sá gi fel ada tok ban;

g) azon sze mély vagy gaz dál ko dó szer ve zet fel ügye le -
té vel és nyil ván tar tás ba vé te lé vel össze füg gés ben, aki
vagy amely ke res ke del mi te vé keny ség foly ta tá sa so rán
 hárommillió-hatszázezer fo rin tot el érõ vagy meg ha la dó
össze gû kész pénz fi ze tést fo gad el;

h) azon sze mély vagy gaz dál ko dó szer ve zet fel ügye le -
té vel és nyil ván tar tás ba vé te lé vel össze füg gés ben, aki
vagy amely ne mes fém mel, vagy az ezek bõl ké szült tár -
gyak kal ke res ke dik.”

2.  §

Az R. 7.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„7.  § (1) A Kor mány – a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott

kör ben – pi ac fel ügye le ti ha tó ság ként a Hi va talt je lö li ki.
(2) Pi ac fel ügye le ti el já rás ban elsõ fo kon or szá gos ille té -

kességgel a Hi va tal ke res ke del mi és pi ac fel ügye le ti ha tó -
sá ga, má sod fo kon a Hi va tal köz pon ti szer ve jár el.

(3) A pi ac fel ügye le ti el já rás
a) gaz da sá gi cél fel hasz ná lás ra szánt
aa) egyes nyo más tar tó be ren de zé sek és rend sze rek,
ab) szál lít ha tó nyo más tar tó be ren de zé sek,
ac) egyes gáz fo gyasz tó ké szü lé kek,
ad) egyes vil la mos sá gi ter mé kek,
ae) egyes gé pek,
af) egyes po ten ci á li san rob ba nás ve szé lyes kör nye zet -

ben tör té nõ al kal ma zás ra szánt be ren de zé sek, vé del mi
rend sze rek,

b) kö te le zõ hi te le sí tés kö ré be tar to zó mé rõ esz kö zök
el len õr zé sé re ter jed ki.”

2008/22. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 907



3.  §

Az R. 8.  §-a (2) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A köz rak tá ro zás-fel ügye le ti el já rás ban elsõ fo kon
or szá gos ille té kességgel a Hi va tal ke res ke del mi és pi ac fel -
ügye le ti ha tó sá ga jár el.”

4.  §

Az R. 9.  §-a (2) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ne mes fém -
tárgy és -ter mék vizs gá la ti, -hi te le sí té si, -el len õr zé si, és
ezen áru kör rel gaz da sá gi te vé keny sé get foly ta tók nyil ván -
tar tá si el já rá sá ban elsõ fo kon or szá gos ille té kességgel
a Hi va tal ne mes fém vizs gá ló és -hi te le sí tõ ha tó sá ga,
 másodfokon – ha jog sza bály más ként nem ren del ke zik –
a Hi va tal köz pon ti szer ve jár el.”

5.  §

Az R. 10.  §-a (2) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A mé rés ügyi el já rás ban elsõ fo kon a Hi va tal ille té -
kes te rü le ti mé rés ügyi és mû sza ki biz ton sá gi ha tó sá ga,
má sod fo kon a Hi va tal köz pon ti szer ve jár el.”

6.  §

Az R. 11.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„11.  § (1) A Kor mány – a (3) be kez dés ben meg ha tá ro -

zott kör ben – mû sza ki biz ton sá gi ha tó ság ként a Hi va talt
je lö li ki.

(2) A mû sza ki biz ton sá gi el já rás ban elsõ fo kon a Hi va -
tal ille té kes te rü le ti mé rés ügyi és mû sza ki biz ton sá gi ha tó -
sá ga, má sod fo kon a Hi va tal köz pon ti szer ve jár el.

(3) A Hi va tal – ha jog sza bály más ként nem ren del ke -
zik – mû sza ki biz ton sá gi ha tó ság ként jár el:

a) a táv hõ szol gál ta tás ról  szóló tör vény ha tá lya alá tar -
to zó mû sza ki biz ton sá gi ha tó sá gi el já rá sok ban;

b) a nyo más tar tó be ren de zé sek, rend sze rek en ge dé lye -
zé sé vel kap cso la tos ha tó sá gi el já rá sok ban;

c) a szál lít ha tó nyo más tar tó be ren de zé sek – be le ért ve
azo kat a be ren de zé se ket is, ame lyek nek megfelelõség-
 újraértékelése nem tör tént meg – en ge dé lye zé sé vel kap -
cso la tos ha tó sá gi el já rá sok ban;

d) a b)–c) pont ban em lí tett nyo más tar tó be ren de zé sek
töl té sé re szol gá ló be ren de zé sek en ge dé lye zé sé vel kap cso -
la tos ha tó sá gi el já rá sok ban;

e) az ég he tõ fo lya dé kok és ol va dé kok – nyo más tar tó
be ren de zés nek nem mi nõ sü lõ – tá ro ló tar tá lyai és tá ro ló
 létesítményei, va la mint azok mû kö dé sé hez szük sé ges

tech no ló gi ai, biz ton sá gi be ren de zé sek, csõ ve ze té kek, sze -
rel vé nyek, tar to zé kok, ide ért ve az üze mi üzem anyag töl tõ
ál lo má so kat, en ge dé lye zé sé vel kap cso la tos ha tó sá gi el já -
rá sok ban;

f) a nyo más tar tó be ren de zés nek nem mi nõ sü lõ gáz tá ro -
lók és üze mi be ren de zé sei en ge dé lye zé sé vel kap cso la tos
ha tó sá gi fel ada tok ban;

g) a gáz üze mû köz úti jár mû vek, mun ka gé pek és nem
köz úti gé pek üzem anyag-el lá tó be ren de zé sei, és az egye di
sû rí tett föld gáz töl tõ be ren de zé sek en ge dé lye zé sé vel kap -
cso la tos ha tó sá gi el já rá sok ban;

h) a ve szé lyes áruk szál lí tá sá ra hasz nált nem nyo más -
tar tó tar tá lyok, tar tá nyok, cso ma go ló esz kö zök, ki vé ve az
ezek szál lí tá sá ra vo nat ko zó szál lí tó esz kö zök en ge dé lye zé -
sé vel kap cso la tos ha tó sá gi el já rá sok ban;

i) gáz pa lac kok ból tu ris ta gáz pa lack ba át fej tõ be ren de -
zé sek en ge dé lye zé sé vel kap cso la tos ha tó sá gi el já rá sok -
ban;

j) a csepp fo lyó sí tott szén hid ro gén gáz-tá ro ló lé te sít mé -
nyek en ge dé lye zé sé vel kap cso la tos ha tó sá gi el já rá sok ban.”

7.  §

Az R. a kö vet ke zõ 11/A.  §-sal és az azt meg elõ zõ al cím -
mel egé szül ki:

„Építésügyi hatóság kijelölése

11/A.  § (1) A Kor mány – a (3) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott kör ben – épí tés ügyi ha tó ság ként a Hi va talt je lö li ki.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tó sá gi el já rás -
ban elsõ fo kon a Hi va tal ille té kes te rü le ti mé rés ügyi és
mû sza ki biz ton sá gi ha tó sá ga, má sod fo kon a Hi va tal köz -
pon ti szer ve jár el.

(3) A Hi va tal – ha jog sza bály más ként nem ren del ke -
zik – épí tés ügyi ha tó ság ként jár el

a) az aláb bi sa já tos épít mény faj ták te kin te té ben
aa) az össze tett sé ge alap ján épít mény nek mi nõ sü lõ

nyo más tar tó be ren de zé sek és rend sze rek,
ab) nyo más tar tó be ren de zé sek töl té sé re szol gá ló be -

ren de zé sek,
ac) az össze tett sé ge alap ján épít mény nek mi nõ sü lõ

 veszélyes fo lya dék- és ol va dék tá ro lók,
ad) köz for gal mú üzem anyag töl tõ ál lo má sok,
ae) az össze tett sé ge alap ján épít mény nek mi nõ sü lõ

nyo más tar tó be ren de zés nek nem mi nõ sü lõ gáz tá ro lók,
af) au tó gáz töl tõ ál lo má sok,
ag) ipar i és me zõ gaz da sá gi célú hõ fej lesz tõ-hõ hasz no -

sí tó be ren de zé sek,
ah) hõ ter me lés és hõ szol gál ta tás be ren de zé sei,
ai) meg úju ló ener gia hor do zót elõ ál lí tó vagy hasz no sí tó 

ener ge ti kai be ren de zé sek, a vil la mos mû ki vé te lé vel,
b) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott vil la mos mû, a

ter me lõi ve ze ték, a ma gán ve ze ték és a köz vet len ve ze ték
épí té se te kin te té ben.”
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8.  §

Az R. 12.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„12.  § (1) A Hi va tal

a) el lát ja a gáz csat la ko zó-ve ze ték és fo gyasz tói be ren -
de zés lé te sí té sé re, biz ton sá gi elõ írást érin tõ le sze re lé sé re,
vagy a gáz fo gyasz tó ké szü lé kek le- és fel sze re lé sé re jo go -
sult gáz sze re lõk kel kap cso la tos, kü lön jog sza bály ban elõ -
írt köz hi te lû ha tó sá gi nyil ván tar tás ba, iga zol vány ki adá si
és az az zal össze füg gõ ha tó sá gi fel ada to kat;

b) el lát ja a kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott ká bí -
tó szer pre kur zo rok kal kap cso la tos egyes ha tó sá gi fel ada -
to kat;

c) el lát ja a fel adat kö rét érin tõ en az Eu ró pai Unió in téz -
mé nye i nek tag ál la mi kor mány za ti rész vé tel lel mû kö dõ
dön tés ho zó és dön tés-elõ ké szí tõ szer ve i ben kép vi se len dõ
kor mány za ti ál lás pont ki ala kí tá sá val kap cso la tos felada -
tokat;

d) részt vesz a fel adat kö rét érin tõ nem zet kö zi meg ál la -
po dá sok elõ ké szí té sé ben, il let ve nem zet kö zi egyez te té sé -
ben;

e) a mi nisz ter út ján vé le mé nye zi a fel adat kö ré be tar -
tozó kormány-elõ ter jesz téseket és mi nisz te ri ren de le tek
ter ve ze tét;

f) ke ze li a ha tó sá gi jog kö ré nek gya kor lá sá hoz szük sé -
ges ada to kat, va la mint e kör ben irá nyít ja és össze han gol ja
az in for má ció fel dol go zó, -elem zõ mun kát;

g) köz re mû kö dik a kö tött se gély hi te le zés szer ve zé sé -
vel kap cso la tos fel ada tok el lá tá sá ban;

h) köz re mû kö dik a két- vagy több ol da lú ke res ke del mi,
gaz da sá gi együtt mû kö dé si kap cso la tok szer ve zé sé vel
össze füg gõ fel ada tok és a két ol da lú gaz da sá gi ve gyes
 bizottságok mû köd te té se te en dõ i nek el lá tá sá ban;

i) szak ha tó ság ként jár el a kü lön jog sza bály sze rin ti
 eljárásokban;

j) el lát ja az uni ós jogi ak tu sok ból, a nem zet kö zi gaz da -
sá gi egyez mé nyek bõl, va la mint a kü lön jog sza bá lyok ból
fa ka dó, egyes áruk ra vagy or szá gok ra vo nat ko zó be ho za -
ta li és ki vi te li en ge dé lye zé si fel ada to kat, il let ve kor lá to zá -
sok vég re haj tá sá hoz kap cso ló dó fel ada to kat. En nek so rán
jo go sult az im port en ge dé lye zés hez, il let ve a ked vez mé -

nyes im port vám kon tin gen sek hez kap cso ló dó biz to sí ték
el kü lö ní tett szám lán tör té nõ ke ze lé sé re.

(2) A Hi va tal nak az R. 6.  § (3) be kez dés a), b) és d), va -
la mint a 12.  § (1) be kez dés a) pont já ban fel so rolt ha tó sá gi
el já rá sá ban a hi ány pót lá si fel hí vás ki bo csá tá sá ra al kal ma -
zan dó ha tár idõ ti zen öt nap, az ügy in té zé si ha tár idõ negy -
ven öt nap.

(3) A lo vas szol gál ta tó te vé keny ség gel kap cso la tos
nyil ván tar tás ba vé te li el já rás so rán, az Ál la mi Nép egész -
ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat ille té kes kis tér sé gi, fõ vá -
ro si ke rü le ti in té ze te és az ille té kes te rü le ti Me zõ gaz da sá gi 
Szak igaz ga tá si Hi va tal szak ha tó ság ként jár el.

(4) A kü lön jog sza bály alap ján a Hi va tal épí tés ügyi
 hatáskörébe tar to zó 11/A. § (3) be kez dés a) pont ja sze rin ti
sa já tos épít mény faj ták kal kap cso la tos ha tó sá gi el já rá sok -
ban a ren de let 2. mel lék le té ben fel so rolt szak ha tó sá gok
kö zül az adott el já rás ban érin tett szak ha tó sá gok, to váb bá
a 3. mel lék le té ben fel so rolt, az adott el já rás ban érin tett
köz mû-, köz út és vas út üze mel te tõi mû köd nek köz re. Az
üze mel te tõk nyi lat ko za tát a ter ve zõ kö te les be sze rez ni.”

9.  §

Az R. az e ren de let 1. és 2. mel lék le té ben fog lalt 2. és
3. mel lék let tel egé szül ki, ez zel egy ide jû leg az R. mel lék -
le té nek szá mo zás ra 1. mel lék let re vál to zik.

10.  §

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

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R. mel lék le té nek a Ma gyar Ke res ke del mi En ge -
dé lye zé si Hi va tal Bu da pes ti Mé rés ügyi és Mû sza ki Biz -
ton sá gi Ha tó sá ga ille té kességi te rü le té re uta ló ren del ke zé -
sé bõl a „to váb bá mû sza ki-biz ton sá gi elsõ tí pus vizs gá lat ra
és en ge dé lye zés re” szö veg rész.

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

2008/22. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 909



1. melléklet a 25/2008. (II. 14.) Korm. rendelethez

„2. mel lék let a 260/2006. (XII. 20.) Korm. ren de let hez

Az eljárásban közremûködõ szakhatóságok

Szak te rü let Elsõ fok Má sod fok Kö ve tel mé nyek

Egész ség vé de lem (az em -
ber i tar tóz ko dás cél já ra
szol gá ló, to váb bá ká ros
kör nye ze ti ha tá sú lé te sít -
mény épít mény épí té se ese -
té ben)

Ál la mi Nép egész ség ügyi és 
Tisz ti or vo si Szol gá lat ille -
té kes kis tér sé gi, fõ vá ro si
ke rü le ti in té ze te

Ál la mi Nép egész ség ügyi és 
Tisz ti or vo si Szol gá lat te rü -
le ti leg ille té kes re gi o ná lis
in té ze te

Egész ség vé de lem ér vé nye -
sí té se

Er dõ vé de lem Il le té kes er dé sze ti ha tó ság Föld mû ve lés ügyi és Vi dék -
fej lesz té si Mi nisz té ri um

Az er dõ vé de lem kö ve tel mé -
nye i nek ér vény re jut ta tá sa

Ta laj vé de lem Me zõ gaz da sá gi Szak igaz -
ga tá si Hi va tal ille té kes te rü -
le ti szer ve

Me zõ gaz da sá gi Szak igaz -
ga tá si Hi va tal köz pon ti
szer ve

A nö vény- és ta laj vé de lem
kö ve tel mé nye i nek ér vény re
jut ta tá sa

Ter mõ föld vé de lem Il le té kes kör ze ti föld hi va tal Fõ vá ro si, me gyei föld hi va -
tal

A ter mõ föld vé de lem kö ve -
tel mé nye i nek ér vény re jut -
ta tá sa

Út-, vas út- és ví zi köz le ke -
dé si ügyek

Il le té kes te rü le ti nem ze ti
köz le ke dé si ha tó ság

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó -
ság Köz pon ti Hi va tal

Köz le ke dés biz ton sá gi ér de -
kek ér vé nye sí té se

Pol gá ri re pü lés Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó -
ság Lé gi köz le ke dé si Igaz -
ga tó ság

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó -
ság Köz pon ti Hi va tal

Re pü lõt erek és a re pü -
lés-biz ton sá gi ér de kek ér vé -
nye sí té se

Táv köz lé si nyom vo nal jel le -
gû lé te sít mé nyek

Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság 
Hi va ta la

Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság 
Ta nács

A táv köz lé si biz ton sá gi
 érdekek ér vé nye sí té se

Hon vé del mi és ka to nai
 objektumok

Ka to nai épí tés ügyi ha tó ság
a Hon vé del mi Mi nisz té ri um 
ille té kes hi va ta lá ba tar to zó
ka to nai épí tés ügyi ha tó sá gi
osz tály

Hon vé del mi Mi nisz té ri um A hon vé de lem biz ton sá gá -
nak ér vé nye sí té se

Ál la mi re pü lé sek Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó -
ság
Lé gi köz le ke dé si Igaz ga tó -
ság

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó -
ság Köz pon ti Hi va tal

A hon vé de lem biz ton sá gá -
nak ér vé nye sí té se

Kör nye zet vé de lem, Ter mé -
szet vé de lem, Táj vé de lem,
Víz vé de lem

Il le té kes te rü le ti kör nye zet -
vé del mi, ter mé szet vé del mi
és víz ügyi fel ügye lõ ség

Or szá gos Környezetvé -
delmi, Ter mé szet vé del mi és 
Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség

A kör nye ze ti, ter mé sze ti,
táj vé del mi és víz ügyi ér de -
kek ér vé nye sí té se

Kul tu rá lis örök ség Kul tu rá lis Örök ség vé del mi
Hi va tal te rü le ti szer vei

Kul tu rá lis Örök ség vé del mi
Hi va tal el nö ke

A kul tu rá lis örök ség vé del -
mé vel kap cso la tos ér de kek
ér vé nye sí té se

Épí tés ügy Il le té kes épí tés ügyi ha tó ság Il le té kes köz igaz ga tá si
 hivatal

Te le pü lés ren de zé si és
 országos épí té si kö ve tel mé -
nyek ér vé nye sí té se

Tûz vé de lem Il le té kes ön kor mány za ti
tûz ol tó-pa rancs nok ság

Il le té kes me gyei ka taszt ró -
fa vé del mi igaz ga tó ság,
a  fõváros te rü le tén az
 Országos Katasztrófavé -
delmi Fõ igaz ga tó ság

Tûz vé del mi ér de kek ér vé -
nye sí té se

Bá nyá sza ti te rü let Il le té kes bá nya ka pi tány ság Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld -
ta ni Hi va tal

Biz ton ság kö ve tel mé nye i -
nek ér vény re jut ta tá sa

”
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2. melléklet
a 25/2008. (II. 14.) Korm. rendelethez

„3. mel lék let
a 260/2006. (XII. 20.) Korm. ren de let hez

Az el já rás ban köz re mû kö dõ köz mû-, köz út- és vas út -
üze mel te tõk

– víz- és csa tor ná zá si mû, gáz mû, táv hõ el lá tó-, áram-
 szol gál ta tó, táv köz lé si szol gál ta tó és a vil la mos mû
 üzem ben tar tó ja;
– az érin tett köz utak ke ze lõi;
– a vas utak üzem ben tar tói;
– ké mény sep rõ ipa ri szol gál ta tó szerv (vál lal ko zó)

”

A Kormány
26/2008. (II. 14.) Korm.

rendelete

a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
mûszaki biztonsági tevékenységének és piacfelügyeleti 

eljárásának részletes szabályairól

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben el jár va a
 következõket ren de li el:

Mûszaki biztonsági hatósági tevékenység

1.  §

(1) A Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal
(a továb biak ban: Hi va tal) ille té kes te rü le ti mé rés ügyi és
mû sza ki biz ton sá gi ha tó sá ga (a továb biak ban: mû sza ki
biz ton sá gi ha tó ság) mû sza ki biz ton sá gi ha tó sá gi te vé -
keny sé gé nek ke re té ben el len õr zi a Hi va tal ról  szóló jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott lé te sít mé nyek, be ren de zé sek

a) lé te sí té sé re, ki vi te le zé sé re, fel ál lí tá sá ra,
b) üzem be he lye zé sé re,
c) üze mel te té sé re,
d) idõ sza kos el len õr zé sé re,
e) vizs gá la tát vég zõ szer ve ze tek te vé keny sé gé nek

 ellenõrzésére,
f) ke ze lé sét vég zõk szak ké pe sí té sé re

vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek meg tar tá sát és ér vé -
nye sü lé sét.

(2) A mû sza ki biz ton sá gi ha tó ság az (1) be kez dés sze -
rin ti lé te sít mé nyek, be ren de zé sek, szer ve ze tek vo nat ko zá -
sá ban:

a) en ge dé lye zé si és ha tó sá gi el len õr zé si jog kört gya ko rol,

b) be je len tés alap ján ki vizs gál ja a ha tás kö ré be tar to zó
rend kí vü li ese mé nyek oka it és kö vet kez mé nye it.

(3) A Hi va tal a mû sza ki biz ton sá gi fel ügye le ti fel adat-
és ha tás kö ré ben a mû sza ki biz ton sá gi kö ve tel mé nyek
meg tar tá sa ér de ké ben el lát ja mind azo kat a fel ada to kat,
ame lye ket kü lön jog sza bá lyok a ha tás kö ré be utal nak.

2.  §

(1) Ha a mû sza ki biz ton sá gi ha tó ság el já rá sa so rán a
meg fe le lõ biz ton ság gal és meg bíz ha tó ság gal kap cso la tos
elõ írások tel je sü lé sé ben hi bát, hi á nyos sá got ál la pít meg,
és a lé te sít mény, be ren de zés az egész ség, az anya gi ja vak,
vagy a kör nye zet sé rü lé sé nek, ká ro so dá sá nak for rá sá vá
vál hat, vagy a mû kö dé se ezek sé rü lé sét oko zó hely ze tet
 teremthet, úgy jo go sult

a) a hi á nyos ság meg szün te té sét, il let ve a hiba ki ja ví tá -
sát – a kö rül mé nyek figye lembe véte lével, a tel je sí tés hez
szük sé ges ha tár idõ vagy ha tár nap meg ál la pí tá sa mel lett –
el ren del ni,

b) a lé te sít mény nek, be ren de zés nek – köz vet len ve -
szély hely ze tet elõ idé zõ hi bá ja ese tén – a hasz ná la tát azon -
na li ha tállyal vég le ge sen, vagy ha a ve szély hely zet meg -
szün tet he tõ, an nak meg szün te té sé ig ide ig le ne sen meg -
tiltani,

c) az en ge dé lyek ki adá sát meg elõ zõ en vizs gált fel té te -
lek meg vál to zá sa vagy ren del te tés tõl el té rõ hasz ná lat ese -
tén a vo nat ko zó en ge délyt ide ig le ne sen, vagy vég le ge sen
vissza von ni.

(2) Ha a mû sza ki biz ton sá gi ha tó ság mû sza ki biz ton sá gi 
fel adat kör ében vég zett te vé keny sé ge so rán a Hi va tal pi ac -
fel ügye le ti fel adat kö ré be tar to zó ter mék olyan hi bá ját ész -
le li, amely alap ján fel té te lez he tõ, hogy az adott ter mék
nem elé gí ti ki a vo nat ko zó kü lön jog sza bály sze rin ti alap -
ve tõ vé del mi kö ve tel mé nye ket, azon nal ér te sí ti az el já rás -
ra jo go sult pi ac fel ügye le ti ha tó sá got.

3.  §

(1) A ren de let ha tá lya alá tar to zó lé te sít mé nyek, be ren -
de zé sek üze mel te tõ je az azok üze mel te té se, tá ro lá sa, szál -
lí tá sa so rán be kö vet ke zett rend kí vü li ese mé nye ket kö te les
be je len te ni a mû sza ki biz ton sá gi ha tó ság nak. A ren de let
al kal ma zá sá ban rend kí vü li ese mény kü lö nö sen a lé te sít -
mény, be ren de zés üze mel te té se so rán be kö vet ke zett

a) a lé te sít mény, be ren de zés sé rü lé se,

b) rob ba nás,

c) tû ze set,

d) a lé te sít mény, be ren de zés mû kö dé sé vel össze füg gé -
sé ben be kö vet ke zett sze mé lyi sé rü lés,

e) egyéb sú lyos üzem za var.
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(2) Ha más ha tó ság a Hi va tal mû sza ki biz ton sá gi te vé -
keny sé gé vel össze füg gõ rend kí vü li ese mény rõl sze rez tu -
do mást, a mû sza ki biz ton sá gi ha tó sá got ar ról tá jé koz tat ja.

(3) Ha jog sza bály más ként nem ren del ke zik, a mû sza ki
biz ton sá gi ha tó ság vizs gál ja ki az (1) be kez dés sze rin ti
ese mé nyek kö rül mé nye it, okát, en nek so rán az élet- és
 vagyonvédelem ér de ké ben az üze mel te tõt a szük sé ges
 intézkedések meg té te lé re kö te le zi.

Piacfelügyeleti tevékenység

4.  §

(1) A Hi va tal ke res ke del mi és pi ac fel ügye le ti ha tó sá ga
(a továb biak ban: pi ac fel ügye le ti ha tó ság) pi ac fel ügye le ti
te vé keny sé gé nek ke re té ben el len õr zi a kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott gaz da sá gi cél fel hasz ná lás ra szánt ter -
mé kek (a továb biak ban: ter mék) meg fe le lõ sé gé re vo nat -
ko zó, a kü lön jog sza bá lyok ban fog lalt alap ve tõ vé del mi
kö ve tel mé nyek be tar tá sát.

(2) Pi ac fel ügye le ti el já rás ke re té ben kell az olyan ter -
mé kek meg fe le lõ sé gét is el bí rál ni, ame lyek

a) hasz ná lat ba vé te lé hez össze sze re lés, hely re sze re lés
vagy más ins tal lá ci ós mû ve le tek el vég zé se szük sé ges;

b) al kal maz ha tó sá gá ra a for gal ma zá si mû ve le tek
–  különösen a szál lí tás, rak tá ro zás – ha tás sal le het nek;

c) ese té ben nem tör tént for ga lom ba ho za tal a hasz ná -
lat ba vé telt meg elõ zõ en, így kü lö nö sen a sa ját hasz ná lat ra
és egye di meg ren de lés re gyár tott ter mé kek ese tén.

(3) A pi ac fel ügye le ti ha tó ság ki je lölt pi ac fel ügye le ti
 hatóságként részt vesz a pi ac fel ügye le ti te vé keny ség ko or -
di ná lá sa ér de ké ben – az érin tett tár cák és ha tó sá gok rész -
vé te lé vel – mû köd te tett Pi ac fel ügye le ti Ta nács mun ká já -
ban.

(4) A pi ac fel ügye le ti ha tó ság el já rá sa so rán a szük sé ges
vizs gá la tok el vég zé sé hez akk re di tált vagy be je len tett szer -
ve ze tek köz re mû kö dé sét ve he ti igény be.

(5) A pi ac fel ügye le ti ha tó ság meg bí zá sá ra nem jár hat el
olyan akk re di tált vagy be je len tett szer ve zet, amely a ter -
mék meg fe le lõ sé gét ko ráb ban vizs gál ta.

(6) A pi ac fel ügye le ti ha tó ság a fel hasz ná lók szé les
 körét érin tõ vizs gá la tok ered mé nye it és ta pasz ta la ta it nyil -
vá nos ság ra hoz za.

(7) Ha a pi ac fel ügye le ti ha tó ság az üz le ti ti tok kö ré be
tar to zó in for má ci ók hoz jut hoz zá, gon dos ko dik ezen
 információk vé del mé rõl. Az üz le ti ti tok nem aka dá lyoz -
hat ja azt, hogy a pi ac fel ügye let re irá nyu ló te vé keny sé gek
ha té kony sá gá nak biz to sí tá sa szem pont já ból je len tõs in for -
má ci ó kat az ille té kes pi ac fel ügye le ti ha tó sá gok egy más,
va la mint a vizs gá ló és ta nú sí tó in téz mé nyek a pi ac fel ügye -
le ti ha tó ság tu do má sá ra hoz zák.

5.  §

A pi ac fel ügye le ti ha tó ság a pi ac fel ügye le ti el len õr zés
so rán jo go sult:

a) tá jé koz ta tást kér ni a gyár tó tól és a for gal ma zó tól,
b) biz ton sá gos sá gi és más meg fe le lõ sé gi vizs gá la tok

el vég zé se cél já ból jegy zõ könyv fel vé te le mel lett a gyár -
tótól és a for gal ma zó tól in gye nes min tát és el len min tát
ven ni,

c) be lép ni a ter mék meg fe le lõ sé gé nek el len õr zé sé hez
szük sé ges va la mennyi he lyi ség be, te lep hely re,

d) aka dá lyoz ta tá sa ese tén a rend õrséget igény be ven ni,
e) az el len õr zés hez szük sé ges va la mennyi dokumen -

tumot meg te kin te ni, és azok ról má so la tot ké szí te ni,
f) az el len õr zés le foly ta tá sá hoz szük sé ges hang- és kép -

fel vé telt ké szí te ni,
g) a biz ton sá gos sá gi és más meg fe le lõ sé gi vizs gá lat hoz 

szük sé ges idõ tar tam ra ide ig le nes in téz ke dés sel a ter mék
for gal ma zá sát, rek lá mo zá sát, il let ve ki ál lí tá son való be -
mu ta tá sát meg til ta ni, ha a ter mék meg fe le lõ sé gé hez ala pos 
két ség fér.

6.  §

(1) Ha a pi ac fel ügye le ti ha tó ság el len õr zé se so rán meg -
ál la pít ja, hogy a ter mék nem fe le l meg a kü lön jog sza bá -
lyok ban fog lalt alap ve tõ vé del mi kö ve tel mé nyek nek,
 jogosult:

a) a ter mék hasz ná la tá ból szár ma zó ve szély re vonat -
kozó fi gyel mez te tõ tá jé koz ta tás el he lye zé sét elõ ír ni,

b) szé les körû tá jé koz ta tást el ren del ni úgy, hogy a ter -
mék hasz ná la tá ból szár ma zó ve szély rõl a fel hasz ná lók
meg fe le lõ idõ ben és mó don – szük ség ese tén a rá dió és
a te le ví zió mû sor szol gál ta tá sá ban vagy saj tó ter mék bõl –
ér te sül je nek,

c) a ter mék for ga lom ba ho za ta lát, rek lá mo zá sát kor lá -
toz ni vagy meg til ta ni, és a ti la lom be tar tá sá hoz szük sé ges
kí sé rõ in téz ke dé se ket meg ten ni,

d) a már for ga lom ba ho zott ter mék for ga lom ból való
ki vo ná sát, és az er rõl való tá jé koz ta tást a b) pont ban meg -
ha tá ro zott mó don el ren del ni,

e) el ren del ni a ter mék vissza hí vá sát, vagy – in do kolt
eset ben – a gyár tók kal és a for gal ma zók kal együtt mû köd -
ve meg szer vez ni a ter mék fel hasz ná lók tól tör té nõ vissza -
hí vá sát, és kör nye zet vé del mi szem pon tok figye lembe -
véte lével tör té nõ meg sem mi sí té sét, va la mint el len õriz ni
ezek vég re haj tá sát.

(2) A pi ac fel ügye le ti ha tó ság a ter mék vissza hí vá sát
vég sõ eset ben ren del he ti el, ha a fenn ál ló ve szé lyek el há rí -
tá sá ra más in téz ke dé sek nem elég sé ge sek. Amennyi ben a
gyár tó vagy for gal ma zó szük sé ges nek tart ja, a ter mé ket
ha tó sá gi ha tá ro zat hi á nyá ban is ön ként vissza hív hat ja.

(3) A pi ac fel ügye le ti ha tó ság vizs gá la ta so rán meg ál la -
pít ja, mely ter mék nem fe le l meg a kü lön jog sza bá lyok ban
fog lalt alap ve tõ vé del mi kö ve tel mé nyek nek, a ha tó ság
ezen meg ál la pí tá sa a té tel azo no sí tó val ren del ke zõ ter mék
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ese tén az azo nos té tel azo no sí tó val le gyár tott, il let ve for ga -
lom ba ho zott mennyi ség re vo nat ko zik; té tel azo no sí tó val
nem meg je lölt ter mé kek ese tén pe dig a tel jes le gyár tott,
 illetve for ga lom ba ho zott mennyi ség re vo nat ko zik. Ha a
hiba ter mé sze té bõl adó dó an meg szün tet he tõ, és a gyár tó a
már le gyár tott mennyi ség re vo nat ko zó an utó lag a ve szély -
for rást meg szün te ti, az is mé telt for ga lom ba ho za tal ra csak
mó do sí tott té tel azo no sí tó, il let ve ter mék azo no sí tó al kal -
ma zá sá val ke rül het sor.

(4) Ha a ter mék va la mely jel lem zõ je nem fe le l meg a
kü lön jog sza bá lyok ban fog lalt alap ve tõ vé del mi kö ve tel -
mé nyek nek, a pi ac fel ügye le ti ha tó ság dön té sé nek meg -
fele lõen az a gyár tó vagy for gal ma zó, amely nél a ter mé ket
vizs gá lat alá von ták, kö te les meg fi zet ni a vizs gá la ti dí jat.

(5) A ter mék nek a kü lön jog sza bá lyok ban fog lalt elõ -
írásoknak való meg fe le lé se nem zár ja ki, hogy a pi ac fel -
ügye le ti ha tó ság a ter mék for ga lom ba ho za ta lá nak kor lá -
to zá sát, pi ac ról tör té nõ ki vo ná sát vagy vissza hí vá sát ren -
del je el, ha azt ál la pít ja meg, hogy a ter mék a megfele -
lõsége el le né re ve szé lyes.

(6) Ha a pi ac fel ügye le ti ha tó ság a pi ac fel ügye le ti el len -
õr zés so rán meg ál la pít ja, hogy a CE meg fe le lõ sé gi je lö lést 
nem jog sze rû en tün tet ték fel, a kü lön jog sza bály, va la mint
a 93/465/EGK ta ná csi ha tá ro zat mel lék le te B. pont já nak
l) al pont já ban meg ha tá ro zot tak sze rint jár el.

(7) A pi ac fel ügye let ha tó ság a meg ho zott in téz ke dé sé -
rõl, a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint ér te sí ti 
az Eu ró pai Bi zott sá got és a töb bi tag ál la mot.

7.  §

A pi ac fel ügye le ti ha tó ság jo ga it és kö te le zett sé ge it a
 veszély sú lyos sá gá val ará nyos mó don és az érin tett fe lek
ér de ke i nek figye lembe véte lével gya ko rol hat ja.

8.  §

A gyár tó, a for gal ma zó kö te le sek
a) a ter mé kek pi ac fel ügye le ti el len õr zé sé re jo go sult

szer ve zet ké ré sé re azok fel ada tai el lá tá sá hoz szük sé ges
 információkat meg ad ni,

b) az ál ta luk for gal ma zott ter mé kek ál tal je len tett
 veszélyek el ke rü lé se ér de ké ben tett in téz ke dé sek so rán a
pi ac fel ügye le ti ha tó ság gal együtt mû köd ni,

c) az el ren delt in téz ke dé se ket vég re haj ta ni.

Záró rendelkezések

9.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de tést kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ el já rá sok ban is
 alkalmazni kell.

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

a) a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal ról
 szóló 297/2005. (XII. 23.) Korm. ren de let,

b) a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal ról
 szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. ren de let 14.  §-a (1) be -
kez dé sé nek a) pont ja.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a gaz da sá -
gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 4.  § (3) be kez dé sé nek
a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A mi nisz ter a ke res ke de le mért való fe le lõs sé ge kö ré ben 
irá nyít ja]

„a) a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va talt,
en nek ke re té ben a tu riz mu sért fe le lõs mi nisz ter rel együtt -
mû kö dik a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal -
ról  szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. ren de let 6.  §-ának
b)–e) pont já ban fog lalt ide gen for gal mi fel ada tok te kin te -
té ben,”

10.  §

Fel ha tal ma zást kap az ipar ügye kért fe le lõs mi nisz ter,
hogy

a) az e ren de let ha tá lya alá tar to zó mû sza ki biz ton sá gi
ha tó sá gi te vé keny ség el lá tá sá hoz szük sé ges ké pe sí té si
 követelményeket,

b) a rend kí vü li ese mé nyek be je len té sé nek és vizs gá la -
tá nak rész le tes sza bá lya it,

c) a Hi va tal mû sza ki biz ton sá gi ha tó sá gi fel ügye le te
alá tar to zó

ca) a nyo más tar tó be ren de zé sek, rend sze rek,
cb) szál lít ha tó nyo más tar tó be ren de zé sek be le ért ve

azo kat a be ren de zé se ket is, ame lyek nek meg fe le lõ ség új -
ra ér té ke lé se nem tör tént meg,

cc) a ca)–cb) pont ban em lí tett nyo más tar tó be ren de zé -
sek töl té sé re szol gá ló be ren de zé sek,

cd) a ve szé lyes fo lya dé kok és ol va dé kok – nyo más tar tó 
be ren de zés nek nem mi nõ sü lõ – tá ro ló tar tá lyai és tároló -
létesítményei, va la mint azok mû kö dé sé hez szük sé ges
tech no ló gi ai, biz ton sá gi be ren de zé sek, csõ ve ze té kek, sze -
rel vé nyek, tar to zé kok, be le ért ve az üze mi üzem anyag töl tõ 
ál lo má sok,

ce) a nyo más tar tó be ren de zés nek nem mi nõ sü lõ gáz -
tárolók és üze mi be ren de zé sei,

cf) a gáz üze mû köz úti jár mû vek, mun ka gé pek és nem
köz úti gé pek üzem anyag-el lá tó be ren de zé sei, és az egye di
sû rí tett föld gáz töl tõ be ren de zé sek,

cg) a ve szé lyes áruk szál lí tá sá ra hasz nált nem nyo más -
tar tó tar tá lyok, tar tá nyok, cso ma go ló esz kö zök, ki vé ve az
ezek szál lí tá sá ra szol gá ló szál lí tó esz kö zök,

ch) gáz pa lack ból tu ris ta gáz pa lack ba át fej tõ be ren de -
zé sek,

ci) a csepp fo lyó sí tott szén hid ro gén gáz-tá ro ló lé te sít -
mé nyek üze mel te tõ i re vo nat ko zó kö te le zett sé ge ket, a
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 hatósági en ge dé lyek meg szer zé sé nek mód ját, va la mint a
ha tó sá gi el len õr zé sek tar tal mát, idõ sza kát
ren de let ben sza bá lyoz za.

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

A Kormány
27/2008. (II. 14.) Korm.

rendelete

a 2006. évi árvíz, illetve belvíz  miatt keletkezett károk 
enyhítésével összefüggõ egyes kormányrendeletek

módosításáról

A Kor mány – az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé -
ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35.  §-a
(1) be kez dé sé nek i) pont ja sze rin ti fel adat kör ében el jár -
va – a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

Az Eu ró pai Unió Szo li da ri tá si Alap já ból a he lyi ön kor -
mány za tok ré szé re nyújt ha tó tá mo ga tás igény lé sé nek,
dön té si rend sze ré nek, fo lyó sí tá sá nak, el szá mo lá sá nak és
el len õr zé sé nek sza bá lya i ról  szóló 187/2007. (VII. 18.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: Ren de let) 5.  §-ának
(3)–(6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A meg nem kez dett, il let ve fo lya mat ban levõ hely -
re ál lí tá si mun ká la tok ese tén a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak
vég sõ ha tár ide je 2008. szep tem ber 15-e, amely nek meg -
hosszab bí tá sá ra nincs le he tõ ség. E ha tár idõt kö ve tõ har -
minc na pon be lül az ön kor mány zat kö te les rész le tes szak -
mai és pénz ügyi be szá mo lót be nyúj ta ni az Igaz ga tó sá gon
ke resz tül az ÖTM felé. A pénz ügyi be szá mo ló nak – egy
ere de ti és egy hi te le sí tett má so la ti pél dány ban – rész le tes -
nek, szám lák kal, tel je sí tés-iga zo lá sok kal és a kö te le zett -
ség vál la lás do ku men tu ma i val alá tá masz tott nak kell len -
nie. A pénz ügyi be szá mo ló hoz csa tolt do ku men tu mok ról
té te les össze sí tõt kell ké szí te ni.

(4) A tá mo ga tott ön kor mány zat 2008. ok tó ber 15-éig
kö te les az Igaz ga tó sá gon ke resz tül az ÖTM felé nyi lat ko -
za tot be nyúj ta ni, amely tar tal maz za a kö vet ke zõ ket:

a) a vég re haj tott te vé keny sé gek lis tá ja az 1.  § (3) be -
kez dé se sze rin ti te vé keny sé gi tí pu sok sze rint osz tá lyoz va,
és az eh hez kap cso ló dó an fel hasz nált tá mo ga tá si összeg;

b) az ár víz zel kap cso lat ban tény le ge sen fel me rült és
 kifizetett költ sé gek tel jes össze ge;

c) a ká rok kor lá to zá sa vagy a ha son ló ka taszt ró fák új -
bó li elõ for du lá sá nak le he tõ leg na gyobb mér té kû meg elõ -
zé se ér de ké ben be ve ze tett vagy ja va solt meg elõ zõ in téz -
ke dé sek be mu ta tá sa.

(5) Az Igaz ga tó ság a be nyúj tott be szá mo ló kat for mai és
pénz ügyi, a nyi lat ko za to kat tel jes sé gi szem pont ból meg -
vizs gál ja, majd szük ség ese tén hi ány pót lás ra hív ja fel az
ön kor mány za tot. A hi ány pót lá si fel hí vás nak az ön kor -
mány zat öt mun ka na pon be lül te het ele get.

(6) Az (5) be kez dés sze rint fe lül vizs gált be szá mo lók és
nyi lat ko za tok ere de ti pél dá nyát az Igaz ga tó ság – szük ség
ese tén vé le mé nye csa to lá sá val – leg ké sõbb 2008. no vem -
ber 15-éig to váb bít ja az ÖTM felé. Amennyi ben az ÖTM
a be szá mo lók vizs gá la ta so rán to váb bi tá jé koz ta tást, il let -
ve do ku men tu mok meg kül dé sét tart ja szük sé ges nek, eze -
ket az ön kor mány za tok – kü lön fel hí vás ra – kö te le sek
 részére tel je sí te ni.”

2.  §

A Ren de let a kö vet ke zõ 10.  §-sal egé szül ki:
„10.  § Ez a ren de let az Eu ró pai Unió Szo li da ri tá si Alap -

ját lét re ho zó, 2002. no vem ber 11-i 2012/2002/EK ta ná csi
ren de let nek való meg fe le lést szol gál ja.”

3.  §

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

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a Ren de let 8.  §-a, va la mint
b) a Ma gyar or szág fo lyó in 2006 ta va szán ki ala kult

rend kí vü li ár víz, va la mint az or szág egyes te rü le te in ezen
év elsõ hó nap ja i ban be kö vet ke zett je len tõs bel víz  miatt
ke let ke zett ká rok eny hí té sé rõl  szóló 155/2006. (VII. 26.)
Korm. ren de let 3.  §-ának (9) be kez dé se
a ha tá lyát vesz ti.

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

(4) Ez a ren de let az Eu ró pai Unió Szo li da ri tá si Alap ját
lét re ho zó, 2002. no vem ber 11-i 2012/2002/EK ta ná csi
ren de let nek való meg fe le lést szol gál ja.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Ma gyar Nem ze ti Bank
El nö ké nek ren de le tei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének
3/2008. (II. 14.) MNB

rendelete

a „Telefonhírmondó” emlékérme kibocsátásáról

A Ma gyar Nem ze ti Bank ról  szóló 2001. évi LVIII. tör -
vény 60.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja alap ján fenn ál ló
jog kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A Ma gyar Nem ze ti Bank „Te le fon hír mon dó” meg -
ne ve zés sel 1000 fo rin tos cím le tû kup ro nik kel em lék ér mét
bo csát ki.

(2) A ki bo csá tás idõ pont ja: 2008. feb ru ár 15.

2.  §

(1) Az em lék ér me kup ro nik kel bõl (75% réz, 25% nik -
kel) ké szült, sú lya 14 gramm, mé re te 28,43 mm×28,43
mm, szé le sima.

(2) A négy zet for má jú em lék ér me elõ lap ján, egy más
alat ti víz szin tes so rok ban a „MAGYAR” és a
„KÖZTÁRSASÁG” fel irat, az „1000” ér ték jel zés, a
„FORINT” fel irat, a „2008” ve ré si év szám és a „BP.” ver -
de jel ol vas ha tó. Az em lék ér me elõ lap já nak ké pét e ren de -
let 1. mel lék le te tar tal maz za.

(3) A négy zet for má jú em lék ér me hát lap ján, vo nal ál tal
ha tá rolt kö zép me zõ ben Pus kás Ti va dar fel ta lá ló lát ha tó, a
te le fon hír mon dó hasz ná la ta köz ben. A kö zép me zõ jobb
alsó sar ká ban Bo hus Áron ter ve zõ mû vész mes ter je gye ta -
lál ha tó. Az em lék ér me szé lén, az ol da lak men tén kör ben
„A TELEFON-HÍRMONDÓ FELTALÁLÓJA PUSKÁS
TIVADAR” fel irat ol vas ha tó. Az em lék ér me hát lap já nak
ké pét e ren de let 2. mel lék le te tar tal maz za.

3.  §

Az em lék ér mé bõl 25 000 da rab ké szít he tõ, amely bõl
15 000 da rab kü lön le ges – ún. pro of – tech no ló gi á val ver -
he tõ.

4.  §

Ez a ren de let 2008. feb ru ár 15-én lép ha tály ba.

Si mor And rás s. k.,
a Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ke

1. melléklet
a 3/2008. (II. 14.) MNB rendelethez

Az em lék ér me elõ lap já nak képe:

2. melléklet
a 3/2008. (II. 14.) MNB rendelethez

Az em lék ér me hát lap já nak képe:
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

11/2008. (II. 14.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
ültetvények korszerûsítéséhez, telepítéséhez

nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl  szóló
75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint
 halászati tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez
 kapcsolódó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi
XVII. tör vény 81.  § (3) be kez dés a) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból
ül tet vé nyek kor sze rû sí té sé hez, te le pí té sé hez nyúj tan dó
 támogatások rész le tes fel té te le i rõl  szóló 75/2007.
(VII. 27.) FVM ren de let 6.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
f) pont tal egé szül ki:

(A tá mo ga tá si ké re lem hez mel lé kel ni kell:)
„f) ta laj al kal mas sá gi és táp anyag-fel töl té si szak vé le -

ményt;”

2.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba,
és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ har ma dik na pon ha tá lyát
 veszti.

(2) Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból nyúj tan dó, a vi dé ki gaz da ság és la kos ság szá má ra
nyúj tott alap szol gál ta tá sok kö ré ben a kis tér sé gi köz le ke -
dé si szol gál ta tá sok fej lesz té sé re igény be ve he tõ tá mo ga tá -
sok rész le tes fel té te le i rõl  szóló 9/2008. (I. 24.) FVM ren -
de let 3.  § (1) be kez dés c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

(Vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás ve he tõ igény be:)
„c) a biz ton sá gos köz le ke dés fel té te le it meg te rem tõ

– a 2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott – ki egé szí tõ
 eszközök, be ren de zé sek be szer zé sé re.”

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

12/2008. (II. 14.) FVM
rendelete

az egyes Brucella fajok elleni védekezés
részletes szabályairól

Az ál lat egész ség ügy rõl  szóló 2005. évi CLXXVI. tör -
vény 47.  § (2) be kez dé se 1., 2., 8. és 25. pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz -
té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának d) pont já ban megha -
tározott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

I. Fejezet

ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEK

A rendelet alkalmazási köre

1.  §

(1) E ren de let a bru cel ló zis, va la mint a Bru cel la ovis és
Bru cel la ca nis fer tõ zés meg elõ zé sé vel és le küz dé sé vel,
 valamint az ál lat ál lo má nyok bru cel ló zis men tes sé gé nek
el len õr zé sé vel kap cso la tos sza bá lyo kat ha tá roz za meg.

(2) E ren de let elõ írásait az (1) be kez dés sze rin ti fer tõ zé -
sek re fo gé kony ál lat fa jok nak (szar vas mar ha, ser tés, juh,
kecs ke, ló, eb) az or szág te rü le tén tar tott, te nyész tett, va la -
mint az or szág te rü le té re be ho zott egye de i re, az egyes
 állatfajokra meg ha tá ro zott el té ré sek figye lembe véte lével
kell al kal maz ni.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
1. Bru cel ló zis: a klasszi kus Bru cel la fa jok (B. me li ten -

sis, B. abor tus, B. suis) ál tal oko zott meg be te ge dés.
2. Ál lat tar tó hely: a te rü le ti leg ille té kes ál lat egész ség -

ügyi ha tó ság ál tal nyil ván tar tás ba vett lé te sít mény, ud var,
épü let, il let ve sza bad tar tás ese tén az a le ge lõ, ahol ál la to -
kat te nyész te nek, tar ta nak vagy ál la tok kal fog lal koz nak
ál lan dó vagy ide ig le nes jel leg gel.

3. Ál lat ál lo mány: az ugyan azon ál lat tar tó he lyen
– mint jár vány ügyi egy sé gen – tar tott azo nos fajú ál la tok
cso port ja, amely akár egy ál lat ból is áll hat.

4. Bru cel ló zis tól ha tó sá gi lag men tes szarvasmarha-
 állomány: az 1. szá mú mel lék let I.1. pont já ban meg ha tá ro -
zott ál lo mány.
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5. Bru cel ló zis tól ha tó sá gi lag men tes juh- és kecske -
állomány: a 2. szá mú mel lék let I.1. pont já ban meg ha tá ro -
zott ál lo mány.

6. Bru cel ló zis tól ha tó sá gi lag men tes ser tés ál lo mány:
a 3. szá mú mel lék let 1. pont já ban meg ha tá ro zott ál lo mány.

7. Szar vas mar ha bru cel ló zis tól ha tó sá gi lag el is mer ten
men tes me gye: az 1. szá mú mel lék let II.2. pont já ban meg -
ha tá ro zott me gye.

8. Juh és kecs ke bru cel ló zis tól ha tó sá gi lag el is mer ten
men tes me gye: a 2. szá mú mel lék let IV.1. pont já ban meg -
ha tá ro zott me gye.

9. Ser tés bru cel ló zis tól ha tó sá gi lag el is mer ten men tes
me gye: a 3. szá mú mel lék let 9. pont já ban meg ha tá ro zott
me gye.

10. Szar vas mar ha bru cel ló zis sal fer tõ zött ál lo mány:
olyan szar vas mar ha ál lo mány, amely ben B. abor tus sal fer -
tõ zött szar vas mar hát ta lál tak.

11. Juh és kecs ke bru cel ló zis sal fer tõ zött ál lo mány:
olyan juh- vagy kecs ke ál lo mány, amely ben B. me li ten sis -
sel fer tõ zött ju hot vagy kecs két ta lál tak.

12. Bru cel ló zis sal fer tõ zött ser tés ál lo mány: olyan ser -
tés ál lo mány, amely ben B. su is sal vagy B. abor tus sal fer tõ -
zött ser tést ta lál tak.

13. Bru cel ló zis sal fer tõ zött ál lat:
a) amely a bru cel ló zis ra gya nút kel tõ tü ne te ket vagy

kór bonc ta ni el vál to zá so kat mu tat, és a be teg ség je len lé tét
a bak te ri o ló gi ai vagy az is mé telt sze ro ló gi ai vizs gá lat iga -
zol ta,

b) amely be teg ség re gya nút kel tõ tü ne te ket mu tat és
olyan ál lo mány ban tart ják, amely ben a be teg sé get már
 hatóságilag meg ál la pí tot ták, de a be teg ség ha tó sá gi meg -
szün te té se még nem tör tént meg,

c) amely tü net men tes, de a be lõ le szár ma zó min tá ból
a be teg ség kór oko zó ját ki mu tat ták, vagy

d) amely tü net men tes, de is mé telt sze ro ló gi ai vizs gá la -
tá val a bru cel ló zist két sé get ki zá ró an iga zol ták.

14. Bru cel ló zis fer tõ zött ség re gya nús ál lat:
a) amely nek kli ni kai tü ne tei vagy kór bonc ta ni el vál to -

zá sai a bru cel ló zis ra gya nút kel tõ ek, de a la bo ra tó ri u mi
vizs gá la tok a be teg ség je len lé tét még nem iga zol ták,

b) amely tü net men tes, de fer tõ zött ál lat tal egy ál lo -
mány ban tar tot tak, vagy amely a be teg ség kór oko zó já val
köz vet le nül vagy köz vet ve érint ke zett vagy érint kez he tett, 
ki vé ve, ha az adott ál lat faj ra vo nat ko zó mel lék let ben elõ írt 
vizs gá la tok a gya nút ki zár ták,

c) amely tü net men tes, de sze ro ló gi ai vizs gá la ta nem
ne ga tív ered mé nyû a meg erõ sí tõ vizs gá lat le zá rá sá ig,

d) amely tü net men tes, de bru cel ló zis szem pont já ból
nem mi nõ sí tett ál lo mány ból szár ma zik, vagy

e) amely nek szár ma zá sa vagy azo no sí tá sa hi telt ér dem -
lõ en nem bi zo nyít ha tó.

15. Bru cel ló zis tól men tes egye d: az az ál lat, amely
men tes ál lo mány ból szár ma zik és men tes kör nye zet ben
tar tot ták, to váb bá 24 hó na pos nál idõ sebb szar vas mar hák
ese tén egy év nél nem ré geb bi, ivar érett ka nok ese tén fél -

év nél nem ré geb bi ne ga tív ered mé nyû sze ro ló gi ai vizs gá -
la ti ered ménnyel ren del ke zik.

16. Jár vány ügyi nyo mo zás: a fer tõ zés ere de té nek, il let -
ve eset le ges ter je dé sé nek fel de rí té sé re irá nyu ló ál lat egész -
ség ügyi ha tó sá gi te vé keny ség.

17. Bru cel ló zis új ese te: a 13. pont a), b) és c) alpont -
jaiban meg ha tá ro zott élõ, el hul lott vagy le vá gott fer tõ zött
ál lat.

18. Ki tö rés: a bru cel ló zis leg alább egy új ese té nek elsõ
ha tó sá gi meg ál la pí tá sa azo nos ál lat tar tó he lyen (te le pen).

19. Szar vas mar ha: szar vas mar ha, va la mint a bi valy és
az eu ró pai bö lény.

20. Il le té kes ál lat egész ség ügyi la bo ra tó ri um: a bru cel -
ló zis men tes ség el len õr zé sé re irá nyu ló vizs gá la tok vég zé -
sé re en ge déllyel ren del ke zõ ál lat egész ség ügyi laborató -
rium.

A szarvasmarha-, sertés-, juh- és kecskeállományok
minõsítése és mentességének ellenõrzése

3.  §

(1) A szar vas mar ha-, ser tés-, juh- és kecs ke ál lo má nyok
bru cel ló zis szem pont já ból tör té nõ mi nõ sí té se, il let ve az
 állományok bru cel ló zis men tes sé gé nek el len õr zé sé re irá -
nyu ló vizs gá la tok szer ve zé se ál la mi fel adat, ame lyet a
 Mezõgazdasági Szak igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti szer vei
(a továb biak ban: Hi va tal) lát nak el.

(2) A Hi va tal a szar vas mar ha-, ser tés-, juh- és kecske -
állományok bru cel ló zis men tes sé gé nek el len õr zé sét, va la -
mint az új on nan ki ala kí tott ál lat ál lo má nyok mi nõ sí tõ vizs -
gá la ta it az adott ál lat faj ra vo nat ko zó mel lék let sze rint a
 területileg ille té kes ha tó sá gi fõ ál lat or vo son ke resz tül meg -
szer vez te ti és a vizs gá la tok el vég zé sét fo lya ma to san fel -
ügye li. A te rü le ti leg ille té kes ha tó sá gi fõ ál lat or vos kö te les
az ille té kességi te rü le tén ta lál ha tó ál lat ál lo má nyok el len -
õr zõ, il let ve mi nõ sí tõ vizs gá la tá ról ütem ter vet ké szí te ni és
azt a Hi va tal nak leg ké sõbb a tárgy év feb ru ár 28-ig meg -
kül de ni. Az ütem ter vet úgy kell el ké szí te ni, hogy min den
ál lat tar tó nak leg alább 30 nap áll jon a ren del ke zé sé re a
vizs gá la tok vég re haj tá sá ra. A Hi va tal az ál lat ál lo má nyok
el len õr zõ, il let ve mi nõ sí tõ vizs gá la tá ról ké szült ütem ter -
ve ket leg ké sõbb már ci us 31-ig – az ille té kes ál lat egész ség -
ügyi la bo ra tó ri um mal való egyez te tést köve tõen – jó vá -
hagy ja, il let ve szük ség sze rint mó do sít ja.

(3) A te rü le ti leg ille té kes ha tó sá gi fõ ál lat or vos a Hi va tal 
jó vá ha gyá sát köve tõen az ille té kességi te rü le tén lévõ ál lo -
má nyok ál lat tar tó it do ku men tál ha tó mó don ér te sí ti a vizs -
gá la tok üte me zé sé rõl. Az ér te sí tést leg alább 15 nap pal a
vizs gá la tok meg kez dé sé re meg ha tá ro zott idõ tar tam elsõ
nap ja elõtt kell meg kül de ni, il let ve a hely ben szo ká sos
mó don köz zé ten ni. Az ál lat tar tó – az (5) be kez dés ben fog -
lalt ki vé tel lel – kö te les az ütem terv ben meg ha tá ro zot tak
sze rint gon dos kod ni a vizs gá la tok vég re haj tá sá ról. A min -
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ta vé tel el vég zé sé re jo go sult ál lat or vost, an nak hi á nyá ban a 
Hi va tal ál tal a min ta vé tel el vég zé sé re fel jo go sí tott ál lat or -
vost (a to váb bi ak ban együtt: min ta vé te le zés re jo go sult
 állatorvos) kell fel kér ni. Az ál lat tar tó írás be li ké rel mé re a
te rü le ti leg ille té kes ha tó sá gi fõ ál lat or vos az ille té kes ál lat -
egész ség ügyi la bo ra tó ri um mal való egyez te tést köve tõen
en ge dé lyez he ti, hogy az ütem terv tõl el té rõ idõ pont ban
 kerüljön sor a min ta vé tel re, ha ez utób bi eset ben a min ta -
vé tel az ál lo mány ban el vég zen dõ egyéb be avat ko zás sal
össze köt he tõ. Az ilyen írás be li ké rel met az ütem terv kéz -
hez vé te lét, il let ve köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül kell
pos tá ra adni.

(4) A mi nõ sí tõ és az el len õr zõ vizs gá la tok cél já ra min tát 
– az ál lat tar tó ké rel mé re – a min ta vé te le zés re jo go sult
 állatorvos kö te les le ven ni és az ille té kes ál lat egész ség ügyi 
la bo ra tó ri um ba be kül de ni az ille té kes ha tó sá gi fõ ál lat or -
vos ál tal meg ha tá ro zott ütem terv sze rint. A min ta vé telt
csak olyan ál la ton sza bad el vé gez ni, ame lyet a kü lön jog -
sza bály ban elõ ír tak sze rint egye di azo no sí tó val meg je löl -
tek. Ha az arra jo go sult ál lat or vos az ál lat tar tó ké rel me
 ellenére nem ve szi le a min tát az ütem terv ben meg ha tá ro -
zott idõ ben, ak kor er rõl az ütem terv ben sze rep lõ ha tár idõ
le jár tát kö ve tõ nyolc na pon be lül az ál lat tar tó nak ér te sí te -
nie kell a te rü le ti leg ille té kes ha tó sá gi fõ ál lat or vost. Ez
utób bi eset ben a te rü le ti leg ille té kes ha tó sá gi fõ ál lat or vos
kö te les az ügyet ki vizs gál ni és a szük sé ges in téz ke dé se ket
a min ta vé tel vég re haj ta tá sa ér de ké ben meg ten ni.

(5) Mind ad dig, amíg Ma gyar or szág B. me li ten sis tõl az
Eu ró pai Bi zott ság ál tal ki adott ha tá ro zat alap ján el is mer -
ten men tes, a juh- és kecs ke ál lo má nyok ese té ben az el len -
õr zõ vizs gá lat az e ren de let ben meg ha tá ro zott mo ni tor ing
rend szer ben, ál la mi költ ség re tör té nik az or szá gos fõ ál lat -
or vos ren del ke zé se sze rint.

(6) Az ál lat tar tó kö te les a min ta vé tel vég re haj tá sá hoz
al kal mas he lyet ki ala kí ta ni, az ál lat rög zí té sé rõl gon dos -
kod ni, to váb bá a min ta vé tel hez a szük sé ges se gít sé get
meg ad ni. Az (5) be kez dés ben fog lalt eset ki vé te lé vel az
 állattartó kö te les to váb bá a min ta vé te lért a min ta vé te li
 díjat a min ta vé te le zés re jo go sult ál lat or vos nak, va la mint a
vizs gá la ti költ sé get a vizs gá la tot vég zõ ál lat egész ség ügyi
la bo ra tó ri um nak meg fi zet ni. A min ta ille té kes ál lat egész -
ség ügyi la bo ra tó ri um ba szál lí tá sá nak költ sé gét – az (5) be -
kez dés ki vé te lé vel – szin tén az ál lat tar tó kö te les áll ni,
vagy kö te les a min ta vé te le zés re jo go sult ál lat or vos ál tal a
szak ma sza bá lyai sze rint be cso ma golt és le zárt min tát az
ille té kes ál lat egész ség ügyi la bo ra tó ri um ba jut tat ni.

(7) Az ál lat ál lo má nyok mi nõ sí té sét az adott ál lat faj ra
vo nat ko zó mel lék let ben fog lalt fel té te lek tel je sí té se ese tén 
a ha tó sá gi fõ ál lat or vos ha tá ro zat ban adja ki.

(8) Az ál lat ál lo má nyok (7) be kez dés ben le írt men tes sé
mi nõ sí té sét az ál lat tar tó nak kell írás ban kez de mé nyez ni az 
ál la tok be szál lí tá sá nak meg kez dé se kor.

(9) A ki adott men tes sé gi mi nõ sí tést ha tá ro zat tal vissza
kell von ni, amennyi ben az ál lo mány már nem fe le l meg a

men tes ség e ren de let mel lék le te i ben meg ha tá ro zott kö ve -
tel mé nye i nek.

II. Fejezet

A BRUCELLÓZIS MEGELÕZÉSE

A brucellózis elleni védõoltás, gyógykezelés tilalma

4.  §

A szar vas mar hák, ser té sek, ju hok és kecs kék bru cel ló -
zis el le ni vé dõ ol tá sa vagy a bru cel ló zis sal fer tõ zött ál la tok
gyógy ke ze lé se ti los. E sza bály alól az or szá gos fõ ál lat or -
vos egye di eset ben tu do má nyos vizs gá la tok cél já ból ki vé -
telt te het.

A termékenyítés, fedeztetés, betelepítés szabályai

5.  §

(1) Szar vas mar hák, ju hok, kecs kék és ser té sek ese té ben
a ter mé sze tes fe dez te tés ki zá ró lag bru cel ló zis tól hatósá -
gilag men tes ál lo má nyok ban al kal maz ha tó. A fe dez te tés
csak bru cel ló zis tól ha tó sá gi lag men tes ál lo mány ból szár -
ma zó apa ál la tok kal tör tén het.

(2) Le ge lõ re csak bru cel ló zis tól ha tó sá gi lag men tes és
for gal mi kor lá to zás alatt nem álló ál lo mány ból hajt ha tók
ál la tok. A le ge lõ re járó nõ iva rú szar vas mar hák közé hat
hó na pos nál idõ sebb, nem ivar ta la ní tott bi kát, il let ve ser té -
sek közé öt hó na pos nál idõ sebb, nem ivar ta la ní tott kant
csak ak kor le het haj ta ni, ha e ren de let sze rin ti men tes ál lo -
mány ból szár ma zik.

(3) Bru cel ló zis tól ha tó sá gi lag men tes ál lo mány ba ki zá -
ró lag bru cel ló zis tól ha tó sá gi lag men tes ál lo mány ból szár -
ma zó ál la tok vi he tõk be, ha az adott ál lat faj ra vo nat ko zó
mel lék let ben elõ írt ese tek ben egye di sze ro ló gi ai vizs gá la -
tuk – a szár ma zá si vagy a ren del te té si he lyen vég re haj -
tott – el kü lö ní tés ide je alatt ne ga tív ered mény re ve ze tett.
Új vagy üre sen álló ál lat tar tó he lyet ki zá ró lag bru cel ló zis -
tól ha tó sá gi lag men tes ál lat ál lo mány ból szár ma zó, egye -
dileg is men tes szar vas mar hák kal, ser té sek kel, ju hok kal
vagy kecs kék kel sza bad be te le pí te ni.

(4) Új ál lo mány ki ala kí tá sa cél já ból kül föld rõl be ho -
zott, il let ve új on nan be te le pí tett ál lat ál lo mány ból ál la to kat 
to vább tar tás ra el szál lí ta ni csak az ál lo mány ked ve zõ ered -
mé nyû mi nõ sí tõ vizs gá la ta után le het.

(5) Az ál lat tar tó nak a bru cel ló zis tól ha tó sá gi lag men tes
ál lo má nyát úgy kell tar ta nia, hogy az a bru cel ló zis sal fer -
tõ zött vagy fer tõ zött ség re gya nús ál la tok kal ne érint kez -
hes sen.
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A tejre vonatkozó elõ írások

6.  §

A tej fel hasz ná lá sá nak sza bá lya it a kö vet ke zõ uni ós jogi 
ak tu sok ha tá roz zák meg:

a) az Eu ró pai Par la ment és Ta nács 853/2004/EK ren -
de le te (2004. áp ri lis 29.) az ál la ti ere de tû élel mi sze rek
 különleges hi gi é ni ai sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról;

b) az Eu ró pai Par la ment és Ta nács 854/2004/EK ren -
de le te (2004. áp ri lis 29.) az em ber i fo gyasz tás ra szánt
 állati ere de tû ter mé kek ha tó sá gi el len õr zé sé nek meg szer -
ve zé sé re vo nat ko zó kü lö nös sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról;

c) az Eu ró pai Par la ment és Ta nács 1774/2002/EK ren -
de le te (2002. ok tó ber 3.) a nem em ber i fo gyasz tás ra szánt
ál la ti mel lék ter mé kek re vo nat ko zó egész ség ügyi elõ -
írások meg ál la pí tá sá ról.

III. Fejezet

A BRUCELLÓZIS LEKÜZDÉSE SZARVASMARHA-,
SERTÉS-, JUH-, KECSKE- ÉS LÓÁLLOMÁNYOK

ESETÉBEN

Az állattartó kötelezettségei

7.  §

(1) Az ál lat tar tó, il let ve az ál la tok fel vá sár lá sá val fog -
lal ko zó sze mély kö te les:

a) ál la ta be teg sé gét vagy be teg ség re gya nús vol tát,
 valamint a bru cel ló zis fer tõ zött sé gé nek gya nú ját – így
 állata ve té lé sét, rend el le nes el lé sét is – az ál lat or vos nak
ha la dék ta la nul be je len te ni;

b) a szar vas mar ha, ser tés, juh, kecs ke vagy ló el hul lá sát 
– te kin tet nél kül az el hul lás elõtt ta pasz talt tü ne tek re –
 késedelem nél kül je len te ni az ál lat or vos nak.

(2) Az ál lat tar tó az (1) be kez dés sze rin ti be je len té si
 kötelezettségét a ma gán ál lat or vos, a jo go sult ál lat or vos
vagy a ha tó sá gi ál lat or vos tá jé koz ta tá sá val is tel je sít he ti.

(3) Az ál lat tar tó az (1) be kez dés sze rin ti be je len té si
 kötelezettsége tel je sí té sé rõl kö te les fel jegy zést ké szí te ni
és azt alá ír ni. A fel jegy zés nek tar tal maz nia kell az ér te sí -
tett ál lat or vos ne vét, a be je len tés okát, pon tos ide jét
( dátum, óra, perc), il let ve mód ját (szó ban, te le fo non, írás -
ban stb.) is. Ha a be je len tés te le fo non tör tént, ak kor pon to -
san meg kell adni a hí vott te le fon szá mot is. A fel jegy zést
a hely szín re ki ér ke zõ ál lat or vos sal is alá kell írat ni.

(4) Az ál lat tar tó nak a (3) be kez dés sze rin ti fel jegy zé se it
leg alább egy évig meg kell õriz nie és a ha tó ság ké ré sé re
 ellenõrzésre azt be kell mu tat nia. Az ál lat or vos ál tal lát ta -
mo zott fel jegy zést a be je len té si kö te le zett ség tel je sí té sé -
nek egy ér tel mû bi zo nyí té ká nak kell te kin te ni.

(5) Ha az ál lat or vos a be je len tést kö ve tõ 48 órán be lül
nem je le nik meg a hely szí nen, ak kor az ál lat tar tó ha la dék -
ta la nul kö te les a tör tén tek rõl a te rü le ti leg ille té kes ható -
sági fõ ál lat or vost tá jé koz tat ni.

(6) Ve té lés, il let ve holt mag zat vagy élet kép te len utód
szü le té se ese tén (a to váb bi ak ban együtt: ve té lés) – ha az
 állat a 2.  § 14. pont já nak a)–c) al pont jai alap ján nem mi nõ -
sül bru cel ló zis fer tõ zött ség re gya nús nak – az ál lat tar tó az
ál lat or vos nak csak a la bo ra tó ri u mi vizs gá lat cél já ra tör té -
nõ min ta vé tel, il let ve min ta kül dés költ sé gét kö te les meg -
fizetni. A 2.  § 14. pont já nak d) vagy e) al pont já ban meg ha -
tá ro zott ál lat ese tén az ál lat tar tó nak kell áll nia a vizs gá lat -
tal kap cso la tos min den költ sé get.

A magánállatorvos feladatai

8.  §

(1) Ha a ma gán ál lat or vos bru cel ló zis fer tõ zött ség re
gya nús ál lat ról ér te sül, kö te les a hely szín re 24 órán be lül
ki száll ni, és az ál la tot, va la mint in do kolt eset ben a vele
együtt tar tot ta kat is az ál lat tar tó költ sé gé re kli ni ka i lag
meg vizs gál ni.

(2) A ma gán ál lat or vos az ál lat ve té lé se ese tén – an nak
meg elõ zé sé re, hogy a mag zat vagy a mag zat bu rok vizs gá -
lat ra al kal mat lan ná vál jék – kö te les az 5. szá mú mel lék let
sze rin ti min tát ven ni la bo ra tó ri u mi vizs gá lat cél já ra.
A min tát a te rü le ti leg ille té kes ha tó sá gi fõ ál lat or vos ren -
del ke zé se sze rint az ille té kes ál lat egész ség ügyi laborató -
riumba kö te les kül de ni.

(3) Ha a 2.  § 14. pont ja alap ján a bru cel ló zis fer tõ zött ség 
gya nú ja fenn áll, a ma gán ál lat or vos ha la dék ta la nul ér te sí ti
a te rü le ti leg ille té kes ha tó sá gi fõ ál lat or vost, to váb bá uta -
sít ja az ál lat tar tót, hogy a ha tó sá gi in téz ke dé sig a gya nús
ál la tot kü lö nít se el, és to váb bi in téz ke dé sig az ál lo mány -
ból ál la tot nem vi het ki és oda nem hoz hat be.

(4) Ha az ál lat tar tó be je len té si kö te le zett sé gét tel je sí tet -
te, a ma gán ál lat or vos nak hely szí ni vizs gá lat so rán alá kell
ír nia, dá tum mal kell el lát nia és le kell pe csé tel nie az ál lat -
tar tó ál tal a 7.  § (3) be kez dé se alap ján ve ze tett fel jegy zést.
Szük ség ese tén az ál lat or vos írás be li ész re vé telt te het a fel -
jegy zés sel kap cso la to san.

(5) Ser tés ve té lé se ese tén a (2) be kez dés tõl el té rõ en nem 
kell min tát ven ni, ha az (1) be kez dés ben le írt vizs gá lat a
bru cel ló zist ki zár ja.

A jogosult állatorvos feladatai

9.  §

(1) Ab ban az eset ben, ha a jo go sult ál lat or vos bru cel ló -
zis fer tõ zött ség re gya nús ál lat ról ér te sül, vagy ak kor, ha a
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te rü le ti leg ille té kes ha tó sá gi fõ ál lat or vos erre uta sít ja,
 köteles a hely szín re ha la dék ta la nul ki száll ni és az ál la tot,
va la mint in do kolt eset ben a vele együtt tar tot ta kat is kli ni -
ka i lag meg vizs gál ni.

(2) A jo go sult ál lat or vos az ál lat ve té lé se ese tén kö te les
az 5. szá mú mel lék let sze rint min tát ven ni la bo ra tó ri u mi
vizs gá lat cél já ra, amennyi ben a 8.  § (2) be kez dé se sze rin ti
min ta vé tel ko ráb ban nem tör tént meg. A min tát a te rü le ti -
leg ille té kes ha tó sá gi fõ ál lat or vos ér te sí té se mel lett az ille -
té kes ál lat egész ség ügyi la bo ra tó ri um ba kö te les kül de ni.

(3) Ha a 2.  § 14. pont ja sze rin ti bru cel ló zis fer tõ zött ség
gya nú ja áll fenn, a jo go sult ál lat or vos ha la dék ta la nul ér te -
sí ti a te rü le ti leg ille té kes ha tó sá gi fõ ál lat or vost, to váb bá
uta sít ja az ál lat tar tót, hogy az ál lat egész ség ügyi ha tó ság
el len ke zõ in téz ke dé sé ig a gya nús ál la tot kü lö nít se el, és
 további in téz ke dé sig az ál lo mány ból ál la tot nem vi het ki
és oda nem hoz hat be.

(4) Ha az ál lat tar tó be je len té si kö te le zett sé gét tel je sí tet -
te, a jo go sult ál lat or vos nak hely szí ni vizs gá lat so rán – az
ál lat tar tó ké rel mé re – alá írá sá val és pe csét le nyo ma tá val
kell el lát nia az ál lat tar tó ál tal a 7.  § (3) be kez dé se alap ján
ve ze tett fel jegy zést. Szük ség ese tén az ál lat or vos írás be li
ész re vé telt te het a fel jegy zés sel kap cso la to san.

(5) Ser tés ve té lé se ese tén a (2) be kez dés tõl el té rõ en nem 
kell min tát ven ni, ha az (1) be kez dés ben le írt vizs gá lat a
bru cel ló zist ki zár ja.

A hatósági állatorvos feladatai

10.  §

(1) Ha a ha tó sá gi ál lat or vos bru cel ló zis fer tõ zött ség re
gya nús ál lat ról ér te sül, il let ve, ha a te rü le ti leg ille té kes
 hatósági fõ ál lat or vos erre uta sít ja, kö te les a hely szín re ha -
la dék ta la nul ki száll ni és az érin tett ál la tot, va la mint in do -
kolt eset ben a vele együtt tar tot ta kat is kli ni ka i lag meg -
vizs gál ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti vizs gá lat ról a ha tó sá gi ál lat -
or vos nak jegy zõ köny vet kell fel ven nie, amely a tü ne tek
rész le tes le írá sa mel lett tar tal maz za az ál lat azo no sí tá sá ra
vo nat ko zó ada to kat is.

(3) Ha a 2.  § 14. pont ja alap ján az ál lat bru cel ló zis fer tõ -
zött ség re gya nús, a ha tó sá gi ál lat or vos el ren de li az érin tett
ál lat el kü lö ní té sét és ha tó sá gi meg fi gye lé sét, ér te sí ti a ha -
tó sá gi fõ ál lat or vost és szar vas mar ha, ser tés, juh vagy kecs -
ke ese tén el ren de li, hogy az ál lo mány ból ál la tot nem le het
ki- és oda be szál lí ta ni (a to váb bi ak ban: for gal mi kor lá to -
zás), és ha még nem tör tént min ta vé tel, il let ve min ta kül -
dés, a la bo ra tó ri u mi vizs gá lat cél já ra az 5. szá mú mel lék -
let ben fog lal tak sze rint min tát vesz.

(4) Ha a 2.  § 14. pont ja alap ján az ál lat nem bru cel ló zis
fer tõ zött ség re gya nús, de ve té lés tör tént, a ha tó sá gi ál lat or -
vos a kö vet ke zõk sze rint kö te les el jár ni:

a) el ren de li az érin tett anya ál lat el kü lö ní té sét a laborató -
riumi vizs gá la tok ne ga tív ered mé nyé nek kéz hez vé te lé ig;

b) ha a mag zat ból és a mag zat bu rok ból még nem tör -
tént min ta kül dés – fel té ve, hogy az még fel lel he tõ és vizs -
gá lat ra al kal mas –, azok ból min tát kell ven ni laborató -
riumi vizs gá lat cél já ra;

c) az anya ál lat ból kö te les vér min tát kül de ni az ille té kes 
ál lat egész ség ügyi la bo ra tó ri um ba a bru cel ló zis ki zá rá sa
cél já ból és a kí sé rõ ira ton kö te les fel tün tet ni, hogy ve té lés
ki vizs gá lá sá ról van szó.

(5) Bru cel ló zis fer tõ zött ség nek a 2.  § 14. pont já nak
a)–c) al pont ja i ban meg ha tá ro zott gya nú ja, il let ve ve té lés
ese tén a mag zat, mag zat bu rok és a vér min ta bru cel ló zis
 kimutatására, il let ve ki zá rá sá ra irá nyu ló la bo ra tó ri u mi
vizs gá la ta ál la mi költ ség re tör té nik, de a bru cel ló zis ki zá -
rá sát köve tõen a ve té lés oká nak tisz tá zá sá ra irá nyu ló
 további vizs gá lat ki zá ró lag az ál lat tar tó költ sé gé re vé gez -
he tõ. A min ta vé tel és min ta kül dés költ sé gét az ál lam ki zá -
ró lag ak kor té rí ti meg, ha a ha tó sá gi ál lat or vos meg ál la pí -
tot ta a bru cel ló zis fer tõ zött ség gya nú ját.

(6) Ser tés ve té lé se ese tén a (4) be kez dés tõl el té rõ en nem 
kell min tát ven ni, ha az (1) be kez dés ben le írt vizs gá lat a
bru cel ló zist ki zár ja.

(7) Ha az ál lat tar tó be je len té si kö te le zett sé gét teljesí -
tette, a ha tó sá gi ál lat or vos nak a hely szí ni vizs gá lat so rán
– az ál lat tar tó ké rel mé re – alá írá sá val és pe csét le nyo ma tá -
val kell el lát nia az ál lat tar tó ál tal a 7.  § (3) be kez dé se alap -
ján ve ze tett fel jegy zést. Szük ség ese tén írás be li ész re vé telt 
te het a fel jegy zés sel kap cso la to san.

11.  §

(1) Ha a la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok ki zár ták a bru cel ló -
zis je len lé tét, a ha tó sá gi ál lat or vos meg szün te ti az érin tett
ál lat el kü lö ní té sét, il let ve fel old ja a for gal mi kor lá to zást,
ha azt a 10.  § (3) be kez dé se alap ján el ren del te.

(2) Ha a la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok alap ján egy ál lat bru -
cel ló zis sal fer tõ zött nek bi zo nyul, a ha tó sá gi ál lat or vos az
érin tett ál lo mány for gal mi kor lá to zá sát fenn tart ja. A for -
gal mi kor lá to zás ide je alatt az ál lo mány te jé nek fel hasz ná -
lá sá ról a 6.  § sze rin ti kü lön jog sza bá lyok alap ján kell dön -
te ni. A 2.  § 14. pont já nak b) al pont já ban meg ha tá ro zott
fer tõ zött ség re gya nús ál la tok vá gó híd ra el szál lít ha tó ak.

(3) A ha tó sá gi ál lat or vos a bru cel ló zist ha tó sá gi lag
meg ál la pít ja a 2.  § 13. pont já nak a) és c) pont ja i ban meg -
ha tá ro zott fer tõ zött ál la tok ese tén. A 2.  § 13. pont já nak
d) al pont já ban le írt ál lat ki vé te lé vel min den újabb bru cel -
ló zis sal fer tõ zött ál la tot a bru cel ló zis új ese té nek kell
 tekinteni.

(4) Ha az adott ál lat faj ra vo nat ko zó mel lék let ben elõ írt,
a men tes mi nõ sí tés vissza ál lí tá sá hoz szük sé ges laborató -
riumi vizs gá la tok ked ve zõ ered mény re ve zet tek, a ható -
sági ál lat or vos meg szün te ti az ál lo mány for gal mi kor lá to -
zá sát. A for gal mi kor lá to zás fel ol dá sá val egy ide jû leg a be -
teg sé get meg szûnt té kell nyil vá ní ta ni.
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(5) A ha tó sá gi ál lat or vos a bru cel ló zis ha tó sá gi meg -
állapítását vagy meg szûnt té nyil vá ní tá sát ha la dék ta la nul
kö te les je len te ni az ille té kes ha tó sá gi fõ ál lat or vos nak.

A hatósági fõállatorvos feladatai

12.  §

(1) Ha a ha tó sá gi fõ ál lat or vos bru cel ló zis fer tõ zött ség re
gya nús ál lat ról ér te sül, kö te les a hely szín re ha tó sá gi ál lat -
or vost kül de ni a gya nú meg erõ sí té se vagy eset le ges ki zá -
rá sa cél já ból. Ha a be je len tést köz vet le nül az ál lat tar tó tet -
te, a ha tó sá gi fõ ál lat or vos jo go sult ál lat or vost is ki küld het. 
Ha tó sá gi ál lat or vos hely szí ni vizs gá la ta csak ak kor szük -
sé ges, ha a jo go sult ál lat or vos a gya nút ki zár ni nem tud ta.
A te rü le ti leg ille té kes ha tó sá gi fõ ál lat or vos kö te les ki vizs -
gál tat ni az ál lat tar tó ál tal a 7.  § (5) be kez dé sé ben elõ ír tak
alap ján tett be je len tést, és en nek ered mé nye ként a szük -
séges in téz ke dé se ket meg ten ni.

(2) A ha tó sá gi fõ ál lat or vos a bru cel ló zis ha tó sá gi meg -
ál la pí tá sát ha la dék ta la nul kö te les je len te ni a Hi va tal nak.

(3) A ha tó sá gi fõ ál lat or vos ha tá ro za ta alap ján a bru cel -
ló zis sal fer tõ zött szar vas mar hát, ser tést, ju hot, kecs két
vagy lo vat a fer tõ zött ség meg ál la pí tá sá tól szá mí tott öt na -
pon be lül – ha ki zá ró ok nem áll fenn, ál la mi kár ta la ní tás
mel lett – le kell ölet ni.

(4) A ha tó sá gi fõ ál lat or vos – az ál lat tar tó költ sé gé re –
el ren de li a fer tõ zött ál lo mány va la mennyi egye dé nek sze -
ro ló gi ai vizs gá la tát. Ha a sze ro ló gi ai vizs gá lat so rán a sze -
ro po zi tív egye dek szá ma az ál lo mány összes egye dé nek
5%-át nem ha lad ja meg, az ál lat tar tó nak az ál lo mány men -
tes sé nyil vá ní tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé si ter vet
(a továb biak ban: men te sí té si terv) kell ké szí te nie. A ha tó -
sá gi fõ ál lat or vos in téz ke dik az ál lo mány ál ta la jó vá ha -
gyott terv sze rin ti men te sí té sé re. A men te sí tés sel kap cso -
la tos összes költ sé get, be le ért ve a min ta vé tel és a la bo ra tó -
ri u mi vizs gá la tok költ sé gét is, az ál lat tar tó kö te les áll ni.
Ha a sze ro ló gi ai vizs gá lat so rán a sze ro po zi tív egye dek
szá ma az ál lo mány összes egye dé nek 5%-át meg ha lad ja,
vagy az ál lat tar tó a men te sí tést nem vál lal ja, ak kor el ren -
de li az ál lo mány fel szá mo lá sát. Az ál lo mány fel szá mo lá -
sát le he tõ ség sze rint arra al kal mas vá gó hí don kell vég re -
haj ta ni, a le ölt ál la to kért az ál lat tar tót ál la mi kár ta la ní tás
il le ti meg, ki vé ve, ha a fel szá mo lás ra azért ke rült sor, mert
az ál lat tar tó nem vál lal ta a men te sí tés költ sé ge it.

(5) Ha va la mely ál lo mány ban bru cel ló zis sal fer tõ zött
ál la tot ta lál tak, ak kor a ha tó sá gi fõ ál lat or vos jár vány ügyi
nyo mo zást vé gez an nak tisz tá zá sá ra, hogy a fer tõ zés hon -
nan szár maz ha tott, il let ve hova hur col hat ták el.

(6) A fer tõ zött nek ta lált ál lo má nyok kör nye ze té ben a
Hi va tal el ren del he ti a va don élõ ál la tok (vad disz nó, gím -
szar vas, dám vad, õz, muf lon, me zei nyúl) né hány egye dé -
nek di ag nosz ti kai célú ki lö vé sét.

A Hivatal feladatai

13.  §

(1) Ha va la mely ál lat ál lo mány ban bru cel ló zis sal fer tõ -
zött ál la tot ta lál tak, a Hi va tal

a) több ál lat egész ség ügyi ke rü le tet vagy me gyét érin tõ
eset ben részt vesz a jár vány ügyi nyo mo zás ban, más tag ál -
la mot is érin tõ eset ben so ron kí vül tá jé koz tat ja a Me zõ gaz -
da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont ját (a továb biak -
ban: Köz pont);

b) más me gyét érin tõ eset ben so ron kí vül tá jé koz tat ja
az adott me gye te rü le tén el jár ni jo go sult Hi va talt;

c) uta sít ja a ha tó sá gi fõ ál lat or vo son ke resz tül az ille té -
kes ha tó sá gi ál lat or vost, hogy fer tõ zött ség gya nú ja  miatt
ren del jen el for gal mi kor lá to zást azok ra az ál lo má nyok ra,
aho vá a be teg sé get el hur col hat ták.

(2) A be teg ség ha tó sá gi meg ál la pí tá sát köve tõen a
 Hivatal ér te sí ti a Köz pon tot.

(3) A Hi va tal éven te leg ké sõbb már ci us 1-jé ig összefog -
laló je len tést küld az or szá gos fõ ál lat or vos nak és egy ide jû -
leg e je len tés má so la tát a nem ze ti re fe ren cia la bo ra tó ri um -
nak (a továb biak ban: NRL) is meg kül di tá jé koz ta tá sul.
 A kö zös sé gi elõ írások, il let ve a nem zet kö zi aján lá sok
figye lembe véte lével az or szá gos fõ ál lat or vos ha tá roz za
meg a je len tés sel szem ben tá masz tott kö ve tel mé nye ket.

(4) Ha a Hi va tal ille té kességi te rü le tén bru cel ló zis sal
fer tõ zött ál la tot ta lál tak, ak kor a Hi va tal kö te les ér te sí te ni
az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat
(a továb biak ban: ÁNTSZ) ille té kes re gi o ná lis in té ze tét.

Az országos fõállatorvos feladatai

14.  §

Az or szá gos fõ ál lat or vos
a) or szá go san irá nyít ja és fel ügye li az ál lat ál lo má nyok

bru cel ló zis men tes sé gé nek el len õr zé sé vel, a bru cel ló zis
meg elõ zé sé vel és le küz dé sé vel kap cso la tos jog sza bá lyi
elõ írások vég re haj tá sát;

b) a tárgy évet kö ve tõ év már ci us 31-ig je len tést küld az
Eu ró pai Bi zott ság nak;

c) az ál lat egész ség ügyi la bo ra tó ri um írás be li ké ré sé re
– a Köz pont szak vé le mé nye alap ján – ma xi mum 5 évre
 szóló en ge délyt ad hat arra, hogy meg ha tá ro zott te rü let rõl
szár ma zó min ták ese té ben ál lat egész ség ügyi la bo ra tó ri um
részt ve gyen a bru cel ló zis el len õr zé sé re irá nyu ló szero -
diagnosztikai vizs gá la tok ban.

Az állategészségügyi laboratóriumok feladatai

15.  §

(1) Az NRL fel ada ta it a Köz pont Ál lat egész ség ügyi
 Diagnosztikai Igaz ga tó sá gá nak (a to váb bi ak ban: ÁDI)
 budapesti la bo ra tó ri u ma lát ja el.
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(2) Ál lo mány mi nõ sí tõ vizs gá la tot ki zá ró lag az ÁDI
 végezhet, az éves el len õr zõ vizs gá la tok vég zé sé re a 14.  §
c) pont ja sze rin ti la bo ra tó ri u mok is jo go sul tak.

(3) A bru cel ló zis ki mu ta tá sá ra irá nyu ló la bo ra tó ri u mi
vizs gá la to kat az ÁDI la bo ra tó ri u mai vég zik. Ha bak te ri o -
ló gi ai vizs gá lat so rán la bo ra tó ri um Bru cel la bak té ri u mot
mu ta tott ki egy olyan ál lo mány ban, ahol ko ráb ban a bru -
cel ló zist nem ál la pí tot ták meg, ak kor az izo lált Bru cel la
tör zset vagy tör zse ket a faji azo no sí tás meg erõ sí té se és
bio tí pus-meg ha tá ro zás cél já ból az NRL-be kell kül de ni.
A bru cel ló zis fer tõ zött ség sze ro ló gi ai vizs gá lat alap ján
tör té nõ meg ál la pí tá sá hoz az NRL meg erõ sí tõ vizs gá la ta
szük sé ges. En nek ér de ké ben a Hi va tal nak in téz ked nie kell 
ar ról, hogy a vizs gá ló la bo ra tó ri um ál tal sze ro po zi tív nak
ta lált, el kü lö ní tett ál la tok ból vér min tát küld je nek NRL-be
a meg erõ sí tõ sze ro ló gi ai vizs gá lat cél já ra. A meg erõ sí tõ
vizs gá lat hoz szük sé ges min tát vagy min tá kat a Hi va tal nak
az NRL ál tal meg ha tá ro zot tak sze rint kell el kül de nie.

(4) A bru cel ló zis ha tó sá gi meg ál la pí tá sá hoz vagy ki zá -
rá sá hoz szük sé ges di ag nosz ti kai vizs gá la tok ered mé nyé -
rõl a vizs gá ló la bo ra tó ri um a be kül dõ ál lat or vost és az
érin tett ál lo mány tar tá si he lye sze rint ille té kes Hi va talt is
kö te les ér te sí te ni. A po zi tív ered mé nyû vizs gá la tok ese té -
ben az ered mény is mert té vá lá sá tól szá mí tott 72 órán be -
lül, míg ne ga tív ered mé nyû vizs gá la tok ese tén leg ké sõbb
ha von ta, a tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap 10. nap já ig kell az
ered ményt meg kül de ni.

IV. Fejezet

ELJÁRÁS A JUHOK BRUCELLA OVIS
FERTÕZÖTTSÉGE ESETÉN

16.  §

(1) Te nyész tés re szánt hat hó na pos nál idõ sebb ivar érett
kos ak kor hoz ha tó for ga lom ba, ha ivar szer vei épek és
 elváltozást nem mu tat nak, to váb bá B. ovis fer tõ zött sé gét
nem ál la pí tot ták meg, va la mint a szál lí tást meg elõ zõ
30 na pon be lül vett vér min tá já nak a 4. szá mú mel lék let ben
elõ ír tak sze rint komp le ment kö té si vagy az Eu ró pai Bi zott -
ság ál tal ez zel egyen ér té kû nek el fo ga dott bár me lyik pró -
bá val vég zett sze ro ló gi ai vizs gá la ta ne ga tív ered ményt
adott.

(2) Anya ju ho kat – az egyéb jog sza bály ban elõ ír tak
meg tar tá sa mel lett – to vább tar tás cél já ból ér té ke sí te ni
csak a szál lí tást meg elõ zõ 30 na pon be lül a 4. szá mú mel -
lék let ben elõ ír tak sze rint komp le ment kö té si vagy az Eu ró -
pai Bi zott ság ál tal ez zel egyen ér té kû nek el fo ga dott bár me -
lyik pró bá val vég zett B. ovis ki mu ta tá sá ra irá nyu ló egye di
sze ro ló gi ai vizs gá lat ered mé nyé nek is me re té ben le het.

(3) Ha egy ál lo mány ban a 2.  § 13. pont ja sze rint B. ovis -
sal fer tõ zött ál la tot ta lál tak, ak kor a be teg sé get a ha tó sá gi

ál lat or vos kö te les ha tó sá gi lag meg ál la pí ta ni, amennyi ben
az még nem tör tént meg.

(4) A 2.  § 13. pont já nak a)–b) al pont jai sze rint fer tõ zött -
nek mi nõ sü lõ (kli ni kai tü ne te ket mu ta tó) te nyész kost
 fedeztetésre vagy mes ter sé ges ter mé ke nyí tés hez hasz nál ni 
ti los.

(5) A 2.  § 13. pont já nak c) és d) al pont jai sze rint fer tõ -
zött nek mi nõ sü lõ (kli ni ka i lag tü net men tes) te nyész ko sok
csak a tar tá si he lyü kön lévõ, fer tõ zött áru ter me lõ anya juh -
ál lo mány fe dez te té sé re vagy mes ter sé ges ter mé ke nyí té sé -
hez hasz nál ha tók. Az ilyen ko sok ra éle tük vé gé ig for gal mi 
kor lá to zást kell el ren del ni, vá gó híd ra a te rü le ti leg ille té kes 
ha tó sá gi fõ ál lat or vos elõ ze tes tá jé koz ta tá sa mel lett el szál -
lít ha tó ak.

(6) La bo ra tó ri u mi vizs gá lat tal iga zolt B. ovis okoz ta
 vetélést köve tõen a fer tõ zött anya ju ho(ka)t, az ál lo mány
töb bi ál la tá tól, leg alább 30 na pig el kell kü lö ní te ni.

(7) Az adott vem hes sé gi idény ben – la bo ra tó ri u mi vizs -
gá lat tal iga zolt B. ovis fer tõ zött ség  miatt – el ve télt anya ju -
hot fe dez tet ni vagy mes ter sé ge sen ter mé ke nyí te ni csak
6 hó nap el tel té vel sza bad.

V. Fejezet

ELJÁRÁS KUTYA BRUCELLA CANIS
FERTÕZÖTTSÉGE ESETÉN

17.  §

(1) Ha a ku tya B. ca nis (ku tya bru cel ló zis) fertõzött -
ségének elõ for du lá sát egy te nyész ál lo mány ban laborató -
riumi vizs gá lat tal iga zol ták, ak kor az ál la tok fo lya ma tos
ál lat egész ség ügyi fel ügye le tét el lá tó ál lat or vos kö te les
 értesíteni a ha tó sá gi ál lat or vost, to váb bá az ál lat tu laj do no -
sát, gon do zó ját a köz egész ség ügyi ve szé lyek rõl tá jé koz -
tat ni. A ha tó sá gi ál lat or vos ezt köve tõen kö te les az érin tett
(fer tõ zött) te nyé szet re for gal mi kor lá to zást el ren del ni.

(2) A fer tõ zött ál la to kat gon do zó sze mély a tar tá si hely
(ken nel) el ha gyá sa elõtt kö te les ke ze it, láb be li jét és ru há -
za tát fer tõt le ní te ni.

(3) A for gal mi kor lá to zást fel kell ol da ni, ha
a) az ál lo mányt az ál lat tar tó fel szá mol ta és a fer tõt le ní -

tés meg tör tént;
b) az ál lo mányt a B. ca nis fer tõ zött ség tõl men te sí tet ték.

(4) Az ál lat tar tó ké rel mé re a ha tó sá gi fõ ál lat or vos ha tá -
ro zat ban men tes sé nyil vá nít hat ja azt az ál lo mányt, amely -
ben

a) ku tya bru cel ló zis kli ni kai tü ne tei a mi nõ sí tést meg -
elõ zõ egy éven be lül nem je lent kez tek, to váb bá

b) a nem ivar ta la ní tott egy éves nél idõ sebb ku tyá kon
leg alább há rom hó na pos idõ köz zel, két szer el vég zett sze -
ro ló gi ai vizs gá la tok ne ga tív ered ménnyel zá rul tak.
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VI. Fejezet

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI SZABÁLYOK

18.  §

(1) A ha tó sá gi ál lat or vos kö te les kö zöl ni a fer tõ zött és a
fer tõ zött ség re gya nús ál lat gon do zó já val vagy tu laj do no -
sá val, hogy az ilyen ál lat el lé sé nél, el ve té lé sé nél vagy gon -
do zá sá nál való köz re mû kö dés, to váb bá az ilyen ál lat le vá -
gá sa, nyers te jé nek és tej ter mé ke i nek fo gyasz tá sa köz -
egész ség ügyi koc ká za tot je len t. Az ilyen ál la tok kal fog lal -
ko zók fi gyel mét fel kell hív ni a meg fe le lõ sze mé lyi hi gi é -
nia je len tõ sé gé re, be le ért ve a tá vo zás kor kö te le zõ sze mé -
lyi fer tõt le ní tést is.

(2) Az el kü lö ní tett, fer tõ zött ál lat gon do zá sá ra az ál lat
le ölé sé ig az ál lat tar tó já nak – ha az ál lat gon do zást nem
 saját maga vég zi – kü lön gon do zót kell be osz ta nia, és
 részére vé dõ öl tö zet rõl gon dos kod nia. Az ál lat gon do zó az
el kü lö ní tés he lyé nek el ha gyá sa elõtt kö te les vé dõ öl tö ze tét
le vet ni, ke zét és láb be li jét fer tõt le ní te ni.

(3) Ha a Hi va tal ál la tok kal kap cso lat ban álló sze mély -
nek Bru cel la-ere de tû meg be te ge dé sé rõl vagy fertõzött -
ségérõl kap ér te sí tést, kö te les az ese tet a ha tó sá gi fõ ál lat or -
vos sal ki vizs gál tat ni. Ál la tok ha tó sá gi lag meg ál la pí tott
bru cel ló zi sá ról a Hi va tal ér te sí ti az ÁNTSZ te rü le ti leg ille -
té kes re gi o ná lis in té ze tét.

(4) A B. abor tus, B. me li ten sis vagy B. suis bakté -
riumokkal fer tõ zött ál lat ál lo má nyok tar tá si he lyén ebet,
macs kát sza ba don tar ta ni ti los. Az õr zõ-vé dõ ebet a fer tõ -
zõ dé sét ki zá ró mó don kell tar ta ni.

(5) A fer tõ zött vagy fer tõ zött ség re gya nús ál la tok te -
jével és hú sá val, va la mint az ezek bõl szár ma zó ál la ti hul -
la dé kok kal az élel mi szer hi gi é ni ai, il let ve az ál la ti hul la dé -
kok ár tal mat la ní tá sá ra vo nat ko zó kü lön jog sza bá lyok ban
meg ha tá ro zot tak sze rint kell el jár ni.

VII. Fejezet

MÓDOSULÓ JOGSZABÁLYOK

19.  §

Az Ál lat egész ség ügyi Sza bály zat ki adá sá ról  szóló
41/1997. (V. 28.) FM ren de let 1. szá mú mel lék le té nek
203.  § (1) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„(1) Új te le pek fel töl té sé nek cél já ból tör té nõ vá sár lás
ese tén el len õriz ni kell a szár ma zá si ál lo mány B. ovis tól
való men tes sé gét. A meg vá sá ro lan dó ál la to kat B. ovis ra
sze ro ló gi ai pró bá val egye den ként kell meg vizs gál ni. A te -
lep ál lo má nyá ba ju ho kat csak a 90.  §-ban elõ írt ka ran té no -
zás és az ezt kö ve tõ ked ve zõ ered mé nyû ál lat or vo si vizs -
gá lat után sza bad be vin ni. In do kolt eset ben a karanténo -
zási idõ szak alatt, meg elõ zé si cél ból juh rü hös ség el le ni
ke ze lés is elõ ír ha tó.”

20.  §

(1) A ser té sek hó lya gos be teg sé ge el le ni vé de ke zés sza -
bá lya i ról  szóló 14/2003. (II. 14.) FVM ren de let 20.  §-a az
aláb bi (4) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) Ha a (2) be kez dés ben elõ írt ren del ke zé se ket 30 na -
pon túl fenn tart ják a be teg ség to váb bi elõ for du lá sai  miatt,
és en nek kö vet kez mé nye ként az ál la tok jog sza bá lyi elõ -
írásoknak meg fe le lõ tar tá sa nem biz to sít ha tó, vagy je len -
tõs gaz da sá gi ne héz sé get okoz, az ille té kes ha tó sá gi fõ -
állatorvos a tu laj do nos in dok lás sal alá tá masz tott ké rel mét
köve tõen – amennyi ben el len õriz te a té nye ket –, en ge dé -
lyez he ti az ál la tok el szál lí tá sát a vé dõ kör ze ten be lül ta lál -
ha tó gaz da ság ból.”

(2) A ser té sek hó lya gos be teg sé ge el le ni vé de ke zés sza -
bá lya i ról  szóló 14/2003. (II. 14.) FVM ren de let 23.  §-a az
aláb bi (5)–(8) be kez dés sel egé szül ki:

„(5) A 2.  §-ban nem fel so rolt, de vé dõ kör zet bõl szár -
mazó le vá gott ser té sek friss húsa nem ke rül het a Közös -
ségen be lü li vagy nem zet kö zi ke res ke del mi for ga lom ba,
és a ki nyert húst a Kö zös sé gen be lü li és nem zet kö zi ke res -
ke de lem re szánt hús tól el kü lö nít ve kell da ra bol ni, szállí -
tani és tá rol ni, va la mint olyan mó don kell fel hasz nál ni,
hogy el ke rül jék an nak a Kö zös sé gen be lü li és nem zet kö zi
ke res ke de lem re szánt hús sal tör té nõ ke ve re dé sét.

(6) Amennyi ben a 2.  §-ban fel nem so rolt, de vé dõ kör -
zet bõl szár ma zó le vá gott ser tés friss hú sát az (1) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott ke ze lés nek ve tik alá, úgy arra az (5) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott kor lá to zó ren del ke zé sek nem
vo nat koz nak.

(7) Az (5) be kez dés ben le írt friss hú son al kal ma zott
 állategészségügyi je lö lés olyan – 6,5 cm szé les és 4,5 cm
ma gas – ová lis bé lyeg zõ; me lyen a kö vet ke zõ informá -
cióknak kell meg je len ni ük a jel zé sen tö ké le te sen olvas -
ható írás je lek kel:

a) a fel sõ ré szen Ma gyar or szág ISO-kód ja nagy be tûk -
kel: HU,

b) kö zé pen a vá gó híd ál lat egész ség ügyi nyil ván tar tá si
szá ma,

c) az alsó ré szen a kö vet ke zõ kez dõ be tûk: EC,
d) a bé lyeg zõ kö ze pén két olyan mó don ke resz te zõ dõ

egye nes vo nal, amely nem te szi az in for má ci ót ol vas ha tat -
lan ná.

(8) A be tûk nek leg alább 0,8 cm ma gas nak, a szá mok nak 
pe dig leg alább 1 cm ma gas nak kell len ni ük. A je lö lést az
ál lat egész ség ügyi kö ve tel mé nyek vég re haj tá sát el len õr zõ
ha tó sá gi ál lat or vos köz vet len fel ügye le te mel lett kell
 alkalmazni.”

VIII. Fejezet

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.
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(2) Az e ren de let hatályba lépését meg elõ zõ en men tes sé
mi nõ sí tett szar vas mar ha- és ser tés ál lo má nyok ese té ben az
adott ál lat faj ra vo nat ko zó mel lék let ben elõ írt el len õr zõ
vizs gá la tok ne ga tív ered mé nyét köve tõen a men tes mi nõ -
sí tést a ha tó sá gi fõ ál lat or vos nak új ha tá ro zat ban kell meg -
erõ sí te nie.

(3) Az e ren de let hatályba lépését meg elõ zõ en be te le pí -
tett, de men tes sé még nem nyil vá ní tott szar vas mar ha- és
ser tés ál lo má nyok ese té ben az ál lat tar tó kö te les a men tes sé
nyil vá ní tá sát a ren de let hatályba lépését kö ve tõ 30 na pon
be lül írás ban kez de mé nyez ni a ha tó sá gi fõ ál lat or vos nál.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Ál lat -
egész ség ügyi Sza bály zat ki adá sá ról  szóló 41/1997.
(V. 28.) FM ren de let 1. szá mú mel lék le te 197.  §-ának
(4) be kez dé se, 514–532.  §-a, az 514.  §-t meg elõ zõ „Bru -
cel ló zis” cím, to váb bá a 24. szá mú füg ge lé ké nek 27. pont -
ja ha tá lyát vesz ti.

22.  §

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

a) a Ta nács 64/432/EGK irány el ve (1964. jú ni us 26.)
a szar vas mar ha fé lék és ser té sek Kö zös sé gen be lü li ke res -
ke del mét érin tõ ál lat egész ség ügyi prob lé mák ról,

b) a Ta nács 91/68/EGK irány el ve (1991. ja nu ár 28.)
a ju hok és kecs kék Kö zös sé gen be lü li for gal mát sza bá lyo -
zó ál lat egész ség ügyi fel té te lek rõl,

c) A Bi zott ság 2007/10/EK irány el ve (2007. feb -
ruár 21.) a ser té sek hó lya gos be teg sé gé nek ki tö ré se ese tén
a vé dõ kör ze ten be lü li in téz ke dé sek be ve ze té se tekinte -
tében a 92/119/EGK ta ná csi irány elv II. mel lék le té nek
mó do sí tá sá ról.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

1. számú melléklet
a 12/2008. (II. 14.) FVM rendelethez

A szarvasmarha brucellózisra vonatkozó
részletes szabályok

E mel lék let ben fog lal ta kat nem kell al kal maz ni azok ra
a hiz la lás ra szánt hím iva rú ál la tok ra, ame lyek bru cel ló zis -
tól ha tó sá gi lag men tes ál lo mány ból szár maz nak, ha az
 állattartó írás be li ké rel mé re a ha tó sá gi fõ ál lat or vos fel -
men tést adott e mel lék let al kal ma zá sa alól. A ké re lem ben
az ál lat tar tó nak nyi lat koz nia kell ar ról, hogy az ál lo mány -
ból ki zá ró lag csak vá gó híd ra szál lít ják az ál la to kat, il let ve
vál lal nia kell, hogy az ál lo mány ból tör té nõ min den szál lí -
tást az azt meg elõ zõ 72 órán be lül, de leg alább 24 órá val
a szál lí tás elõtt köz vet le nül a te rü le ti leg ille té kes ha tó sá gi

fõ ál lat or vos nak be je lent, meg ad va a szál lít mányt fo ga dó
vá gó híd ne vét és cí mét.

I. Bru cel ló zis tól ha tó sá gi lag men tes szarvasmarha-
 állomány

1. A szar vas mar ha-ál lo mány bru cel ló zis tól ha tó sá gi lag 
men tes, ha:

a) nincs az ál lo mány ban bru cel ló zis el len vak cin ázott
szar vas mar ha, ki vé ve azo kat a nõ iva rú ál la to kat, ame lye -
ket más tag ál lam ban leg alább 3 év vel ko ráb ban vak cin áz -
tak;

b) leg alább 6 hó nap ja az ál la to kon a bru cel ló zis kli ni -
kai tü ne tei nem je lent kez tek; és

c) va la mennyi 12 hó na pos nál idõ sebb szar vas mar hán
a kö vet ke zõ vizs gá la ti el já rá sok egyi két – össz hang ban
a 4. szá mú mel lék le té nek szar vas mar ha bru cel ló zis ra
 vonatkozó fe je ze té vel – el vé gez ték és az ne ga tív ered -
ménnyel zá rult:

(i) e mel lék let IV. 1. pont já ban le írt sze ro ló gi ai pró bák
va la me lyi ké vel két sze ri, leg alább 3 hó na pos, de ke ve sebb
mint 12 hó na pos idõ köz zel el vég zett vizs gá lat,

(ii) há rom ha von ként össze sen há rom szo ri tejminta-
 vizsgálat, majd az utol sót köve tõen leg alább 6 hét tel a
IV. pont ban le írt va la me lyik sze ro ló gi ai pró bá val vég re -
haj tott vizs gá lat;

d) a c) pont ban le írt vizs gá la tok meg kez dé se óta az
 állományba csak bru cel ló zis tól ha tó sá gi lag men tes ál lo -
mány ból szár ma zó ál la tot ál lí tot tak be és a 12 hó na pos nál
idõ sebb szar vas mar hák vér sa vó já nak a 4. szá mú mel lék let
szar vas mar ha bru cel ló zis ra vo nat ko zó fe je ze te sze rint
vég re haj tott agg lu ti ná ci ós pró bá ja 30 NE/ml-nél ala cso -
nyabb ér té ket adott, vagy az Eu ró pai Bi zott ság ál tal ez zel
egyen ér té kû nek el fo ga dott bár me lyik pró bá ban ne ga tí van
re a gált az ál lo mány ba való be ál lí tás elõt ti 30 na pon be lül,
vagy a be ál lí tás utá ni 30 nap el tel tét köve tõen;

e) a be szál lí tan dó ál lat nem ren del ke zik a szár ma zá si
ál lo mány ban 30 na pon be lül el vég zett vizs gá lat ne ga tív
ered mé nyé vel, ak kor olyan mó don van fi zi ka i lag el kü lö -
nít ve az ál lo mány egyéb ál la ta i tól, hogy azok kal, amíg
 negativitása nem bi zo nyí tott, köz vet len vagy köz ve tett
mó don ne érint kez hes sen.

2. A szar vas mar ha-ál lo mány a bru cel ló zis tól ha tó sá gi -
lag men tes mi nõ sí té sét meg õr zi:

a) ha az összes 24 hó na pos nál idõ sebb egye d vérmin -
tájának sze ro ló gi ai vizs gá la tát éven ként ne ga tív ered -
ménnyel el vég zik a 4. szá mú mel lék let szar vas mar ha bru -
cel ló zis ra vo nat ko zó fe je ze te sze rint; vagy

b) ha az ál lat egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter ál tal
a tárgy évet kö ve tõ év már ci us 31-ig ki adott köz le mény
 értelmében Ma gyar or szág nem tel je sí ti azt a fel té telt, hogy 
szar vas mar ha-ál lo má nya i nak leg alább 99,8%-a leg alább
4 év óta bru cel ló zis tól ha tó sá gi lag men tes, ak kor a 4. szá -
mú mel lék let szar vas mar ha bru cel ló zis ra vo nat ko zó fe je -
ze te sze rint vég re haj tott aláb bi vizs gá la ti el já rá sok egyi ke
ne ga tív ered ményt adott:

(i) há rom, leg alább 3 hó na pos idõ kö zön ként, tej min tá -
val vég re haj tott gyû rû pró ba,
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(ii) há rom, leg alább 3 hó na pos idõ kö zön ként, tej min tá -
val vég re haj tott ELI SA-pró ba,

(iii) két, leg alább 3 hó na pos idõ köz zel, tej min tá val vég -
re haj tott gyû rû pró ba, me lyet leg alább hat hét múl va egy,
a IV. 1. pont ban le írt sze ro ló gi ai pró ba kö vet,

(iv) két, leg alább 3 hó na pos idõ köz zel, tej min tá val vég -
re haj tott ELI SA-pró ba, ame lyet leg alább hat hét múl va
egy, a IV. 1. pont ban le írt sze ro ló gi ai pró ba kö vet,

(v) két sze ro ló gi ai pró ba, leg alább 3 hó na pos, de nem
több mint 12 hó na pos idõ köz zel;

c) ha a men tes sé nyil vá ní tás óta az ál lo mány ba csak
bru cel ló zis tól ha tó sá gi lag men tes ál lo mány ból szár ma zó
ál la tot szál lí tot tak be és a 12 hó na pos nál idõ sebb szar vas -
mar hák vér sa vó já nak a 4. szá mú mel lék let szar vas mar ha
bru cel ló zis ra vo nat ko zó fe je ze te sze rint vég re haj tott agg -
lu ti ná ci ós pró bá ja 30 NE/ml-nél ala cso nyabb ér té ket
adott, vagy az Eu ró pai Bi zott ság ál tal ez zel egyen ér té kû -
nek el fo ga dott bár me lyik pró bá ban ne ga tí van re a gált az
 állományba való be ál lí tás elõt ti 30 na pon be lül, vagy a be -
ál lí tás utá ni 30 nap el tel tét köve tõen;

d) ha a be szál lí tott ál lat nem ren del ke zik a be ál lí tást
meg elõ zõ 30 na pon be lül még a szár ma zá si ál lo mány ban
el vég zett vizs gá lat ne ga tív ered mé nyé vel, ak kor olyan
mó don kell fi zi ka i lag el kü lö ní te ni az ál lo mány egyéb ál la -
ta i tól, hogy azok kal, amíg ne ga tí vi tá sa nem bi zo nyí tott,
köz vet len vagy köz ve tett mó don ne érint kez hes sen.

3. A bru cel ló zis tól ha tó sá gi lag men tes mi nõ sí tést fel
kell füg gesz te ni,

a) ha az 1. és 2. pont ban rész le te zett fel té te lek nem tel -
je sül nek,

b) ha egy la bo ra tó ri u mi vagy kli ni kai vizs gá lat alap ján
egy vagy több szar vas mar há nál a ren de let 2.  §-ának
14. pont ja alap ján bru cel ló zis fer tõ zött ség gya nú ja me rül
fel és a gya nús ál la to kat el kü lö ní tet ték a töb bi ál lat tól oly
mó don, hogy azok sem köz vet le nül, sem köz ve tet ten ne
érint kez hes se nek a töb bi ál lat tal, vagy

c) amennyi ben a ve té lés, holt el lés, rend el le nes el lés
 laboratóriumi vizs gá la ta a be je len tés el mu lasz tá sa  miatt
nem tör tént meg.

4. A bru cel ló zis tól ha tó sá gi lag men tes mi nõ sí tés fel -
füg gesz té sét köve tõen az aláb bi ak sze rint kell el jár ni:

a) Ha a bru cel ló zis fer tõ zött ség re gya nús ál la tot az
 állomány töb bi ál la tá tól e ren de let elõ írásainak meg fele -
lõen el kü lö ní tet ték, az ál lat az ál lo mány ba vissza ál lít ha tó
és az ál lo mány mi nõ sí té se vissza ad ha tó, ha az el kü lö ní tés
ide je alatt a gya nús ál lat:

(i) el vég zett szé rum agg lu ti ná ci ós pró bá ja 30 NE/ml-nél
ala cso nyabb ér té ket mu tat és a komp le ment kö té si pró ba
 negatív ered ménnyel zá rult, vagy

(ii) ne ga tí van re a gált bár me lyik má sik két sze ro di ag -
nosz ti kai teszt kom bi ná ci ó ban, ame lyet az Eu ró pai Bi zott -
ság az elõb bi vel egyen ér té kû nek is mer el.

b) Ha az ál la tot le vág ták vagy el hul lott, s így to váb bi
sze ro ló gi ai, vagy a bru cel ló zis je len lé tét ki zá ró egyéb
 laboratóriumi vizs gá la tok el vég zé sé re nincs le he tõ ség, a

mi nõ sí tés fel füg gesz té se csak ak kor von ha tó vissza, ha az
ál lo mány ban va la mennyi 12 hó na pos nál idõ sebb szar vas -
mar hát a 4. szá mú mel lék let vo nat ko zó fe je ze te sze rint
vég re haj tott

(i) szé rum agg lu ti ná ci ós pró bá val két szer meg vizs gál -
tak, s va la mennyi min ta 30 NE/ml-nél ala cso nyabb ér té ket
adott, vagy

(ii) az Eu ró pai Bi zott ság ál tal a szé rum agg lu ti ná ci ós
pró bá val egyen ér té kû nek el is mert egyéb el já rás sal két szer
meg vizs gál tak.

Az elsõ vizs gá la tot a gya nús ál lat el tá vo lí tá sa után
30 nap el tel té vel, a má so di kat pe dig leg alább 60 nap pal
 késõbb kell vég re haj ta ni.

5. A bru cel ló zis tól ha tó sá gi lag men tes mi nõ sí tést
vissza kell von ni, ha a la bo ra tó ri u mi vagy jár vány ta ni
vizs gá la tok az ál lo mány bru cel ló zis sal (B. abor tus) való
fer tõ zõ dé sét meg erõ sí tet ték. A bru cel ló zis tól ha tó sá gi lag
men tes mi nõ sí tés vissza von ha tó, ha a bru cel ló zis fer tõ -
zött ség re gya nús ál lat el kü lö ní té se nem tör tént meg a
3. pont b) al pont ja sze rint.

6. A vissza vont men tes mi nõ sí tés nem ad ha tó vissza
ad dig, amíg az ál lo mányt el len õr zõ vizs gá lat nak alá nem
ve tet ték és va la mennyi 12 hó na pos nál idõ sebb ál lat a
60 na pos idõ köz zel két szer el vég zett vizs gá lat ban ne ga tív
ered ményt nem adott. Az elsõ vizs gá la tot a po zi tív ál -
lat(ok) el tá vo lí tá sa után 30 nap el tel té vel kell el vé gez ni.

7. Ha a be teg ség ki tö ré sé nek ide jén az ál lo mány ban
vem hes ál la tok is vol tak, a vég sõ el len õr zést az utol só
vem hes ál lat el lé sét kö ve tõ leg alább 21 nap el tel té vel kell
el vé gez ni.

8. Ma gyar or szá gon szar vas mar ha-ál lo mány nak a szar -
vas mar ha fé lék és a ser té sek Kö zös sé gen be lü li ke res ke -
del mét érin tõ ál lat egész ség ügyi prob lé mák ról  szóló 1964.
jú ni us 26-i 64/432/EGK irány elv A. mel lék le te II. fe je ze -
té ben meg ha tá ro zott – a vak cin ázást is meg en ge dõ – bru -
cel ló zis tól men tes mi nõ sí té se nem al kal maz ha tó.

II. Szar vas mar ha bru cel ló zis tól ha tó sá gi lag men tes
 megye

1. Egy me gye szar vas mar ha bru cel ló zis tól ha tó sá gi lag
men tes stá tu szá nak oda íté lé sé re ak kor ke rül het sor, ha az
or szág még nem tel je sí ti a vo nat ko zó ta ná csi irány elv ben
a ha tó sá gi lag men tes tag ál lam mal szem ben tá masz tott kö -
ve tel mé nye ket, de az adott me gye már igen.

2. Ha az or szág szar vas mar ha bru cel ló zis tól ha tó sá gi -
lag nem men tes, ak kor szar vas mar ha bru cel ló zis tól ha tó -
sá gi lag men tes az a me gye, amely meg fe lel az aláb bi kö ve -
tel mé nyek nek, fel té ve, hogy men tes sé gét az or szá gos fõ -
állatorvos kez de mé nye zé sé re az Eu ró pai Bi zott ság is jó vá -
hagy ja:

a) leg alább 3 éve nem volt Bru cel la okoz ta ve té lés, és
nem izo lál tak B. abor tus bak té ri u mot,
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b) 5 egy mást kö ve tõ éven ke resz tül a szarvasmarha-
 állományok leg alább 99,8%-a bru cel ló zis tól ha tó sá gi lag
men tes mi nõ sí té sû volt, a de cem ber 31-i ál la pot sze rin ti,

c) va la mennyi szar vas mar hát a kö zös sé gi elõ írások
sze rint egye di azo no sí tó val lát tak el,

d) va la mennyi ve té lést je len te ni kell, és az ál lat egész -
ség ügyi ha tó ság nak ki kell vizs gál nia.

3. A szar vas mar ha bru cel ló zis tól ha tó sá gi lag men tes
me gye – il let ve az or szág men tes sé gé nek el is me ré se után
az or szág – meg õriz he ti men tes mi nõ sí té sét, ha:

a) a II. 2. a) és II. 2. b) pont tel je sül, to váb bá a fel té te le -
zet ten bru cel lák okoz ta ve té lé sek be je len té se kö te le zõ és
azo kat az ál lat egész ség ügyi ha tó ság ki vizs gál ja;

b) a mi nõ sí tés el nye ré sét kö ve tõ elsõ öt év ben va la -
mennyi ál lo mány ban, éven te az ál lo má nyok leg alább
20%-ában, va la mennyi 24 hó na pos nál idõ sebb szar vas -
mar há nak a 4. szá mú mel lék let nek meg fe le lõ sze ro ló gi ai
vizs gá la ta ne ga tív ered ményt adott, figye lembe véve,
hogy te je lõ ál lo má nyok ese té ben tej min ták is vizs gál ha tók 
a 4. szá mú mel lék let nek meg fele lõen;

c) a bru cel ló zis fer tõ zött ség re gya nús ál la tok ese té ben
a jár vány ügyi nyo mo zás, va la mint leg alább 2 sze ro ló gi ai
(komp le ment kö té si vagy ez zel egyen ér té kû) pró ba, to váb -
bá a meg fe le lõ min ták bak te ri o ló gi ai vizs gá la ta min den
eset ben meg tör té nik;

d) a be teg ség gya nú ját mind ad dig fenn tart ják, amíg a
c) pont ban le írt vizs gá la tok ne ga tív ered ménnyel le nem
zá rul nak, to váb bá az ál lat szár ma zá si he lye sze rin ti, va la -
mint azon ál lo má nyok men tes stá tu szát fel kell függesz -
teni, aho va a be teg sé get a jár vány ügyi nyo mo zás ta nú sá ga
sze rint el hur col hat ták;

e) a bru cel ló zis meg ál la pí tá sát köve tõen a fer tõ zött
 állatokat le ölik, il let ve ha a be teg ség az ál lo mány ban az
5%-ot meg ha la dó mér ték ben el ter jed, az ál lo mány ban
 található va la mennyi szar vas mar hát le vág ják (le ölik), és a
te lep új ra te le pí té se elõtt a ta ka rí tást és fer tõt le ní tést el vég -
zik, to váb bá az egyéb fo gé kony ál lat fa jok egye de it a te lep -
rõl el tá vo lít ják, vagy sze ro ló gi ai vizs gá lat tal fertõzött -
ségüket ki zár ják.

III. Je len tés az Eu ró pai Bi zott ság nak

Az or szá gos fõ ál lat or vos a bru cel ló zis ha tó sá gi meg -
állapításáról min den eset ben tá jé koz tat ja az Eu ró pai
 Bizottságot.

IV. E mel lék let ben elõ írt vizs gá lat ként al kal maz ha tó
pró bák

1. Az e mel lék let ben elõ írt sze ro ló gi ai vizs gá la tok cél -
já ra a 4. szá mú mel lék let ben le ír tak sze rint vég re haj tott
szé rum agg lu ti ná ci ós, puf fer olt bru cel la-an ti gén, komp le -
ment kö té si, plaz ma agg lu ti ná ci ós, plaz ma gyû rû-, mik -
ro-agg lu ti ná ci ós pró ba, vagy az egye di vér bõl el vég zett
ELI SA-vizs gá lat al kal maz ha tó. Tej pró ba ként a gyûrû -
próba (ABR) vagy a tej bõl vég zett ELI SA-vizs gá lat
 végezhetõ. Egyéb di ag nosz ti kai el já rás csak ak kor al kal -

maz ha tó, ha azt az Eu ró pai Bi zott ság a szar vas mar ha fé lék
és a ser té sek Kö zös sé gen be lü li ke res ke del mét érin tõ ál lat -
egész ség ügyi prob lé mák ról  szóló 1964. jú ni us 26-i
64/432/EGK irány elv 17. cik ké vel össz hang ban már jó vá -
hagy ta.

2. A 4. szá mú mel lék let elõ írásai sze rint el vég zett
komp le ment kö té si pró ba, puf fer olt bru cel la-an ti gén pró ba
és az egye di vér bõl el vég zett ELI SA-vizs gá lat az Eu ró pai
Bi zott ság ál tal a szé rum agg lu ti ná ci ós pró bá val egyen ér té -
kû nek el fo ga dott el já rás nak te kin ten dõ.

2. számú melléklet
a 12/2008. (II. 14.) FVM rendelethez

A juh és kecske brucellózisra vonatkozó
részletes szabályok

I. Bru cel ló zis tól (B. me li ten sis fer tõ zött ség tõl) ha tó sá -
gi lag men tes juh- vagy kecs ke ál lo mány

1. Bru cel ló zis tól ha tó sá gi lag men tes a juh- vagy kecs -
ke ál lo mány, ha

a) az ál lo mány ban

(i) bru cel ló zis ra (B. me li ten sis) fo gé kony ál la tok leg -
alább 12 hó nap ja e be teg ség kli ni kai vagy egyéb tü ne te i tõl
men te sek,

(ii) nincs bru cel ló zis (B. me li ten sis) el len vak cin ázott
ál lat,

(iii) va la mennyi 6 hó na pos nál idõ sebb juh és/vagy kecs -
ke leg alább 6 hó na pos idõ köz zel – a 4. szá mú mel lék let
B. me li ten sis re vo nat ko zó fe je ze te sze rint – vég zett két -
sze ri sze ro ló gi ai vizs gá lat so rán ne ga tív ered ményt adott,

(iv) a (iii) pont ban elõ írt elsõ sze ro ló gi ai vizs gá la tot
köve tõen csak olyan ál la to kat tar tot tak, ame lyek az ál lo -
mány ban szü let tek, vagy a III. pont ban meg ha tá ro zott fel -
té te lek nek meg fele lõen bru cel ló zis tól ha tó sá gi lag men tes
juh- vagy kecs ke ál lo mány ból szár maz tak; vagy

b) az ál lo mány a IV. pont ban meg ha tá ro zott, bru cel ló -
zis tól ha tó sá gi lag men tes nek nyil vá ní tott me gye te rü le tén
ta lál ha tó.

2. A juh- vagy kecs ke ál lo mány bru cel ló zis tól ha tó sá gi -
lag men tes mi nõ sí té sét meg õr zi, ha

a) a mi nõ sí tést köve tõen, az ál la tok be vi te le az ál lo -
mány ba a III. pont ban meg ha tá ro zot tak sze rint tör tént; és

b) ha az ál lo mány

(i) az or szág bru cel ló zis tól ha tó sá gi lag men tes me gyé -
jé ben ta lál ha tó és tel je sül nek a IV. 3. pont ban fog lalt kö ve -
tel mé nyek, vagy

(ii) az or szág bru cel ló zis tól ha tó sá gi lag még nem men -
tes me gyé jé ben ta lál ha tó és éven te

– va la mennyi 6 hó na pos nál idõ sebb, nem ivar ta la ní tott
hím iva rú ál lat,

– az elõ zõ vizs gá lat óta a te lep re be vitt va la mennyi ál lat,
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– az ivar érett sé get el ért nõ iva rú ál la tok 25%-ának,
vagy ha ezek szá ma 50 alat ti va la mennyi ivar érett nõ iva rú
ál lat sze ro ló gi ai vizs gá la tát ne ga tív ered ménnyel el vég zik.

II. A bru cel ló zis fer tõ zött ség gya nú ja, il let ve bru cel ló -
zis fer tõ zött ség elõ for du lá sa

1. Ha egy bru cel ló zis tól ha tó sá gi lag men tes nek nyil vá -
ní tott juh- vagy kecs ke ál lo mány ban

a) fel me rül a gya nú ja, hogy egy vagy több juh vagy
kecs ke bru cel ló zis sal (B. me li ten sis) fer tõ zött, ak kor a
 hatósági fõ ál lat or vos az érin tett te lep bru cel ló zis tól ha tó -
sá gi lag men tes mi nõ sí té sét fel füg gesz ti, ha a fer tõ zött ség -
re gya nús ál la tot – a gya nú ha tó sá gi lag tör té nõ ki zá rá sá ig – 
el kü lö ní tik vagy le ölik. Ha a fer tõ zött ség re gya nús ál lat
 elkülönítése vagy le ölé se nem tör té nik meg, ak kor az ál lo -
mány men tes mi nõ sí té sét vissza kell von ni;

b) ha az ál lo mány B. me li ten sis fer tõ zött sé gét ha tó sá gi -
lag meg ál la pí tot ták, ak kor az ál lo mány men tes mi nõ sí té sét 
vissza kell von ni és az ál lo mányt fer tõ zött nek kell nyil vá -
ní ta ni. Az ál lo mány a men tes mi nõ sí té sét csak ak kor kap ja
vissza, ha az ál lo mány va la mennyi fer tõ zött egye dét le -
vág ják (le ölik), és az ál lo mány ban vissza ma radt 6 hó na -
pos nál idõ sebb va la mennyi ál lat nak leg alább 3 hó na pos
idõ köz zel – a 4. sz. vo nat ko zó fe je ze te sze rint – vég re haj -
tott két sze ri sze ro ló gi ai vizs gá la ta ne ga tív ered mény re
 vezetett.

2. Ha a fer tõ zött ség az 5%-ot meg ha la dó mér ték ben
 elterjedt, vagy ha a II. 1. b) pont ban em lí tett juh- vagy
kecs ke te lep bru cel ló zis tól ha tó sá gi lag men tes me gyé -
ben/ré gi ó ban van, ak kor az or szá gos fõ ál lat or vos er rõl az
Eu ró pai Bi zott sá got és a töb bi tag ál la mot ha la dék ta la nul
ér te sí ti. Ilyen eset ben – a Hi va tal lal tör tént egyez te tést
köve tõen – a ha tó sá gi fõ ál lat or vos el ren de li az érin tett
 telepen tar tott juh és kecs ke zárt vá gás út ján tör té nõ le ölé -
sét. A ha tó sá gi fõ ál lat or vos jár vány ügyi nyo mo zást vé gez
és a fer tõ zött ál lo mánnyal jár vány ta ni kap cso lat ban álló
ál lo má nyok ban e ren de let 12.  §-ának (4) be kez dé sé vel
össz hang ban sze ro ló gia vizs gá la tot rend el el.

3. Ha a bru cel ló zis ki tö ré sét ha tó sá gi lag meg ál la pí tot -
ták az or szá gos fõ ál lat or vos az érin tett me gye bru cel ló zis -
tól ha tó sá gi lag men tes mi nõ sí té sét fel füg gesz ti. E tény rõl
ha la dék ta la nul ér te sí ti az Eu ró pai Bi zott sá got és a töb bi
tag ál la mot.

III. Ál la tok be vi te le a bru cel ló zis tól (B. me li ten sis)
 hatóságilag men tes juh- vagy kecs ke ál lo má nyok ba

Ju hok vagy kecs kék a bru cel ló zis tól ha tó sá gi lag men -
tes nek nyil vá ní tott juh- vagy kecs ke ál lo mány ba nem vi he -
tõk be, ki vé ve, ha

a) azok bru cel ló zis tól ha tó sá gi lag men tes juh- vagy
kecs ke te lep rõl szár maz nak; vagy

b) más tag ál lam bru cel ló zis tól men tes te le pé rõl szár -
maz nak, fel té ve, ha az aláb bi fel té te lek mind egyi ke tel je -
sül:

(i) azo kat a juh- és kecs ke fé lék azo no sí tá si és nyil ván -
tar tá si rend sze ré nek lét re ho zá sá ról, va la mint az
1782/2003/EK ren de let, to váb bá a 92/102/EGK és a
64/432/EGK irány elv mó do sí tá sá ról  szóló 2003. de cem -
ber 17-i 21/2004/EK ta ná csi ren de le te alap ján meg je löl -
ték,

(ii) so ha sem vak cin áz ták bru cel ló zis (B. me li ten sis) el len,
(iii) a szár ma zá si te le pen ha tó sá gi meg fi gye lés alatt el -

kü lö nít ve tar tot ták úgy, hogy az el kü lö ní tés ide je alatt hat -
he tes idõ köz zel – a 4. szá mú mel lék let ben elõ ír tak sze -
rint – el vég zett két sze ro ló gi ai vizs gá lat ne ga tív ered ményt 
adott.

IV. Juh vagy kecs ke bru cel ló zis tól ha tó sá gi lag men tes
me gye

1. Juh és kecs ke bru cel ló zis tól (B. me li ten sis) men tes
az a me gye, amely az or szá gos fõ ál lat or vos ál tal el is mer -
ten meg fe lel az aláb bi kö ve tel mé nyek nek, fel té ve, hogy
men tes sé gét az or szá gos fõ ál lat or vos kez de mé nye zé sé re
az Eu ró pai Bi zott ság is jó vá hagy ja:

a) amely ben a juh- vagy kecs ke ál lo má nyok leg alább
99,8%-a bru cel ló zis tól ha tó sá gi lag men tes mi nõ sí té sû;
vagy

b) amely meg fe lel a kö vet ke zõ fel té te lek nek:
(i) a juh és kecs ke bru cel ló zis leg alább 5 éve bejelen -

tési kö te le zett ség alá tar to zó be teg ség,
(ii) juh és kecs ke bru cel ló zist az utób bi 5 év ben ható -

ságilag egyet len eset ben sem ál la pí tot tak meg,
(iii) a vak cin ázás leg alább 3 éve ti los.

2. Ha tó sá gi lag men tes nek kell te kin te ni min den me -
gyét, ha az or szág men tes sé gét az Eu ró pai Bi zott ság hi va -
ta lo san el is mer te.

3. A ha tó sá gi lag el is mer ten men tes me gyé ben, vagy az
or szág men tes sé ge ese tén az or szág egész te rü le tén az
aláb bi fel té te le ket kell tel je sí te ni:

a) a me gye/or szág bru cel ló zis tól (B. me li ten sis) ha tó sá -
gi lag men tes mi nõ sí té sé nek el is me ré sét kö ve tõ elsõ év ben
az ál lo má nyok ban vagy a vá gó hí don vég zett szú ró pró ba -
sze rû el len õr zé sek 99%-os meg bíz ha tó ság gal azt jel zik,
hogy a te le pek ke ve sebb, mint 0,2%-a volt fer tõ zött, vagy
a 6 hó na pos nál idõ sebb ál la tok leg alább 10%-án – a 4. szá -
mú mel lék let B. me li ten sis re vo nat ko zó fe je ze té ben elõ ír -
tak sze rint – el vég zett egy sze ri sze ro ló gi ai vizs gá lat ne ga -
tív ered mény re ve ze tett;

b) a me gye/or szág bru cel ló zis tól (B. me li ten sis) ható -
ságilag men tes mi nõ sí té sé nek el is me ré sét kö ve tõ má so dik
év tõl kez dõ dõ en éven te az ál lo má nyok ban, vagy a vágó -
hidakon vég zett szú ró pró ba sze rû el len õr zé sek 95%-os
meg bíz ha tó ság gal azt jel zik, hogy az ál lo má nyok nak,
 kevesebb, mint 0,2%-a volt fer tõ zött, vagy a 6 hó na pos nál
idõ sebb ál la tok leg alább 5%-án – a 4. szá mú mel lék let
B. me li ten sis re vo nat ko zó fe je ze té ben elõ ír tak sze rint – el -
vég zett egy sze ri sze ro ló gi ai vizs gá lat ne ga tív ered mény re
ve ze tett;

c) a mi nõ sí té si fel té te lek to vább ra is tel je sül nek.
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V. Ki egé szí tõ kö ve tel mé nyek és ti lal mak

1. A juh- vagy kecs ke ál lo má nyok B. me li ten sis Rev.1
(vagy az zal egyen ér té kû nek el is mert) vak ci ná val való
 védõoltása ti los, ezért a bru cel ló zis tól ha tó sá gi lag men tes
ál lo má nyok ba vak cin ázott ál la tok nem vi he tõk be.

2. Az V. 1. pont ban em lí tett ti la lom  miatt a juh- és kecs -
ke fé lék Kö zös sé gen be lü li ke res ke del mé re irány adó ál lat -
egész ség ügyi fel té te lek rõl  szóló 1991. ja nu ár 28-i
91/68/EGK ta ná csi irány elv A) mel lék le té nek 2. fe je ze té -
ben em lí tett – vak cin ázást is meg en ge dõ – bru cel ló zis
(B. me li ten sis) men tes mi nõ sí tés a juh vagy kecs ke ál lo má -
nyok mi nõ sí té sé re nem al kal maz ha tó.

3. Ha a juh- vagy kecs ke ál lo má nyok ban la bo ra tó ri u mi
vizs gá lat tal B. abor tus fer tõ zött sé get mu tat nak ki, ak kor
az ál lo mányt a Hi va tal ál tal ki dol go zott és az or szá gos
 fõállatorvos ál tal jó vá ha gyott terv alap ján men te sí te ni kell
a szar vas mar ha-ál lo má nyok vé del me ér de ké ben.

3. számú melléklet
a 12/2008. (II. 14.) FVM rendelethez

A sertés brucellózisra vonatkozó részletes szabályok

1. Bru cel ló zis tól men tes az a ser tés ál lo mány,
a) amely ben a bru cel ló zis kli ni kai tü ne tei leg alább

12 hó nap ja nem for dul tak elõ;
b) amely ben a ve té lé sek la bo ra tó ri u mi vizs gá la ta a bru -

cel ló zis szem pont já ból min den eset ben ne ga tív ered -
ménnyel járt;

c) amely ben a fi a lás utá ni sze ro ló gi ai vizs gá la tok so rán 
nem ta lál tak sze ro po zi tív ál la tot, vagy száz ko cá nál ki sebb 
lét szám ese tén leg fel jebb egy sze ro ló gi a i lag po zi tív egye -
det, il let ve száz ko cás, vagy an nál na gyobb ál lo mány ese -
tén pe dig leg fel jebb egy szá za lék sze ro ló gi a i lag po zi tív
 állatot ta lál tak, és eze ket az ál lo mány ból azon nal el tá vo lí -
tot ták;

d) az elsõ vizs gá lat, il let ve a sze ro po zi tív egye d/egye -
dek el tá vo lí tá sa után leg ko ráb ban 30 nap pal, de leg ké sõbb
60 nap pal vég re haj tott is mé telt vizs gá lat ne ga tív ered mé -
nyû volt;

e) amely nek tar tá si he lyén a kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott jár vány vé del mi fel té te lek biz to sí tot tak;

f) az ál la tok nem ke rül het tek kap cso lat ba bru cel ló zis tól 
nem men tes ál la tok kal; va la mint

g) az a ki zá ró lag le vá ga tás cél já ra tar tott (hízó) ser té -
sek bõl álló ál lo mány, ame lyik ben ki zá ró lag men tes ál lo -
má nyok ból szár ma zó ser té se ket tar ta nak, és azok nem
 kerültek kap cso lat ba bru cel ló zis tól nem men tes ál la tok kal.

2. Az 1. pont c)–d) al pont ja i ban le írt mi nõ sí tõ vizs gá lat 
cél já ra va la mennyi ko cá ból, va la mint va la mennyi kan ból
egy idõ ben vért kell kül de ni a te rü le ti leg ille té kes ál lat -
egész ség ügyi la bo ra tó ri um ba. A vér vé telt úgy kell el vé -

gez ni, hogy az mi nél több koca ese tén a fi a lást kö ve tõ
 kettõ–hat hé ten be lül meg tör tén jen.

3. Ab ban az új on nan ki ala kí tott, nem ki zá ró lag hí zó kat
tar tal ma zó ser tés ál lo mány ban, amely ben va la mennyi ser -
tés iga zol tan men tes ál lo mány ból szár ma zik, vagy ilyen -
nek a sza po ru la ta, és ahol a te lep ren del ke zik a men tes
 minõsítéshez szük sé ges 1. pont e) al pont já ban le írt fel té te -
lek kel, az 1. pont c)–d) al pont jai sze rin ti mi nõ sí tõ vizs gá -
la tot ele gen dõ egy szer el vé gez ni és e vizs gá lat ne ga tív
ered mé nyét köve tõen azon nal men tes mi nõ sí tés ad ha tó.

4. Meg tart ja bru cel ló zis tól men tes mi nõ sí té sét az a
nem ki zá ró lag hí zó kat tar tal ma zó ser tés ál lo mány,

a) ame lyik ben a fél éven ként el vég zett, va la mennyi
 tenyészkannak, va la mint a fi alt te nyész ko cák öt szá za lé ká -
nak a fi a lást kö ve tõ ket tõ–hat hét kö zött tör té nõ el len õr zõ
sze ro ló gi ai vizs gá la ta ne ga tív ered ménnyel zá rult, és

b) ha az ál lo mány ba csak bru cel ló zis tól ha tó sá gi lag
men tes ál lo mány ból szár ma zó ál la tot ál lí tot tak be, és az
 elvégzett sze ro ló gi ai vizs gá lat ne ga tív ered ménnyel zá rult
az ál lo mány ba való be szál lí tás elõt ti vagy a be szál lí tás utá -
ni 30 na pos el kü lö ní tés el tel tét köve tõen,

c) ha a be szál lí tan dó ál lat nem ren del ke zik a szárma -
zási ál lo mány ban 30 na pon be lül el vég zett vizs gá lat ne ga -
tív ered mé nyé vel, ak kor olyan mó don van fi zi ka i lag el kü -
lö nít ve az ál lo mány egyéb ál la ta i tól, hogy azok kal, amíg
ne ga ti vi tá sa nem bi zo nyí tott, köz vet len vagy köz ve tett
mó don ne érint kez hes sen.

5. A men tes mi nõ sí tést fel kell füg gesz te ni, ha
a) a 2.  § 14. pont já ban meg ha tá ro zott fer tõ zött ség re

gya nús ál la tot ta lál tak;
b) ve té lés ki vizs gá lá sá ra irá nyu ló, vagy a 4. pont ban

 leírt el len õr zõ vizs gá la to kat el mu lasz tot ták; vagy
c) az 1. pont e) al pont ja sze rin ti fel té te lek már nem áll -

nak fenn.

6. A men tes mi nõ sí tést vissza kell von ni, ha
a) a 2.  § 13. pont já ban meg ha tá ro zott – B. su is sal vagy

B. abor tus sal – fer tõ zött ál la tot ta lál tak; vagy
b) az 1. be kez dés ben le írt fel té te lek már nem áll nak

fenn.

7. A men tes mi nõ sí tés fel füg gesz té sét meg kell szün tet -
ni, ha

a) a fer tõ zött ség gya nú ját a la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok
ki zár ták,

b) az el ma radt el len õr zõ vizs gá la tot pó tol ták és azok,
va la mint az ál lo mány ezt köve tõen vég zett is mé telt sze ro -
ló gi ai vizs gá la ta is ne ga tív ered mény re ve ze tett,

c) a ve té lés ki vizs gá lá sá nak el mu lasz tá sa ese tén az
 állomány el len õr zõ sze ro ló gi ai vizs gá la ta ne ga tív ered -
ménnyel zá rult, vagy

d) az 1. pont e) al pont ja sze rin ti fel té te le ket az ál lat tar tó 
biz to sí tot ta.

8. A men tes mi nõ sí tés vissza vo ná sá val egy ide jû leg az
ál lo mányt fer tõ zött nek kell nyil vá ní ta ni.
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9. Azt a me gyét, amely ben a ser tés ál lo má nyok leg -
alább 99,8%-a az elõ zõ év de cem ber 31-én bru cel ló zis tól
(B. suis és B. abor tus) men tes volt, ser tés bru cel ló zis tól
men tes me gyé nek kell te kin te ni.

4. számú melléklet
a 12/2008. (II. 14.) FVM rendelethez

A brucellózis kórjelzése

I. A szar vas mar ha bru cel ló zis (B. abor tus)

1. A kór oko zó azo no sí tá sa
A bru cel ló zis gya nú ja me rül fel, ha ve télt anyag ban,

 hüvelykifolyásban vagy tej min tá ban mó do sí tott sav ál ló,
vagy spe ci fi kus im mun hisz to ké mi ai fes té si el já rá sok kal a
bru cel lák ra jel lem zõ mor fo ló gi á jú or ga niz mu sok mu tat ha -
tók ki, kü lö nö sen, ha a gya nút sze ro ló gi ai pró ba is alá tá -
maszt ja.

A ki te nyész tés után a faj és bio va ri áns azo no sí tá sa
fág-ér zé keny sé gi és/vagy oxi da tív me ta bo liz mus pró bák,
te nyész té si, bio ké mi ai és sze ro ló gi ai tu laj don sá gok vizs -
gá la ta alap ján tör tén het.

Az al kal ma zott el já rá sok és táp ta la jok, va la mint azok
stan dar di zá lá sa és az ered mény ér té ke lé se az OIE „Ma nu al 
of Stan dard for Di ag nos tic Tests and Vac ci nes”, leg fris -
sebb ki adá sá nak vo nat ko zó fe je ze te elõ írásainak kell,
hogy meg fe lel je nek.

2. Im mu no ló gi ai pró bák

2.1. Stan dar dok
2.1.1. An ti gén ké szí tés re a B. abor tus 1-es bio va ri án sá -

nak We yb rid ge 99-es vagy USDA 1119–3 tör zsét kell
hasz nál ni mind a ben gál vö rös (rose ben gal, RBT), a szé -
rum agg lu ti ná ci ós (SAT), a komp le ment kö té si (CFT), és
a tej gyû rû pró bá ban (MRT).

2.1.2. Az RBT, SAT, CFT és MRT pró bá ban is az OIE
nem zet kö zi re fe ren cia stan dard sa vót (OIEISS), ko ráb bi
ne vén WHO má so dik nem zet kö zi an ti-B. abor tus sa vót
(ISAbS) kell hasz nál ni.

2.1.3. AZ ELISA stan dard sa vói:
a) OIEISS,
b) A gyen ge po zi tív OIE ELISA stan dard savó

( OIEELISAwpSS),
c) Az erõs po zi tív OIE ELISA stan dard savó

( OIEELISASPSS),
d) A ne ga tív OIE ELISA stan dard savó

( OIEELISANSS),
2.1.4. A fent fel so rolt sa vók be sze rez he tõk: Ve te ri na ry

La bo ra to ri es Agen cy (VLA), We yb rid ge, Uni ted King -
dom.

2.1.5. Az OIEISS, az OIEELISAwpSS, az
 OIEELISASPSS és az OIEELISANSS nem zet kö zi elsõd -
leges stan dar dok, ame lyek se gít sé gé vel min den tag ál lam -

nak va la mennyi teszt re má sod la gos nem ze ti re fe rens stan -
dard sa vót (,,mun ka stan dard”) kell ké szí te ni.

2.2. En zi me-lin ked im mu no sor bent as sa ys (ELI SAs)
és a töb bi kö té si pró bák a szar vas mar ha bru cel ló zis ki mu -
ta tá sá ra sa vó ból vagy tej bõl

2.2.1. Anyag és re a gen sek
Az al kal ma zott mód szert és az ered mé nyek ér té ke lé sét

az OIE Ma nu al of Stan dard for Di ag nos tic Tests and
 Vaccines, 4. ki adás, 2000, 1.1.3 Fe je zet ben le ír tak nak
meg fele lõen va li dál ni kell, amely nek ma gá ban kell fog lal -
nia leg alább la bo ra tó ri u mi és di ag nosz ti kai vizs gá la to kat.

2.2.2. A pró ba stan dar di zá lá sa
2.2.2.1. A pró ba stan dar di zá lá sa egye di sa vók vizs gá -

la tá ra:
2.2.2.1.1. az 1/150 elõ hí gí tá sú (1) OI E ISS-nek, vagy az 

1/2 elõ hí gí tá sú OIEELISAwpSS-nek vagy az 1/16 elõ hí gí -
tá sú OIEELISASPSS-nek po zi tív ered ményt kell ad ni uk.
Az elõ hí gí tá so kat ne ga tív sa vó val (vagy ne ga tív sa vók
 keverékével) kell vé gez ni;

2.2.2.1.2. az 1/600 elõ hí gí tá sú OI E ISS-nek, vagy az
1/8 elõ hígítású OIEELISAwpSS-nek vagy az 1/64 elõ hí gí -
tá sú  OIEELISASPSS-nek ne ga tív ered ményt kell ad ni uk.
Az elõ hí gí tá so kat ne ga tív sa vók kal (vagy ne ga tív sa vók
ke ve ré ké vel) kell vé gez ni;

2.2.2.1.3. az OIEELISANSS-nek min dig ne ga tív nak
kell len nie.

2.2.2.2. A pró ba stan dar di zá lá sa össze mért sa vó min -
ták ra:

2.2.2.2.1. az 1/150 elõ hí gí tá sú (1) OI E ISS-nek, vagy az 
1/2 elõ hí gí tá sú OIEELISAwpSS-nek vagy az 1/16 elõ hí gí -
tá sú OIEELISASPSS-nek, ame lyek ese té ben az elõ hí gí tá -
so kat ne ga tív sa vó val (ne ga tív sa vók ke ve ré ké vel) kell vé -
gez ni, majd to vább hí gí ta ni annyi szo ro sá ra, ahány min ta
al kot ja majd az össze mért min tát és eb ben az eset ben is po -
zi tív ered ményt kell ad ni uk;

2.2.2.2.2. az OIEELISANSS-nek min dig ne ga tív nak
kell len nie;

2.2.2.2.3. a pró bá nak al kal mas nak kell len nie arra,
hogy az össze mért sa vók kö zött elõ for du ló egyet len po zi -
tív min tát is ki mu tas sa.

2.2.2.3. A pró ba stan dar di zá lá sa össze mért tej- vagy
tej sa vó-min ták ra:

2.2.2.3.1. az 1/1000 elõ hí gí tá sú OI E ISS-nek vagy az
1/16 elõ hí gí tá sú OIEELISAwpSS-nek vagy az 1/125 elõ hí -
gí tá sú OIEELISASPSS-nek (hí gí tás ne ga tív sa vó val vagy
ne ga tív sa vók ke ve ré ké vel) to vább hí gít va 1/10-re ne ga tív
tej jel, po zi tív ered ményt kell ad ni uk;

2.2.2.3.2. az OIEELISANSS-nek 1/10-re to vább hí gít va
ne ga tív tej jel, min dig ne ga tív nak kell len nie;

2.2.2.3.3. a pró bá nak al kal mas nak kell len nie arra,
hogy az össze mért sa vók kö zött elõ for du ló egyet len po zi -
tív min tát is ki mu tas sa.

2.2.3. Az ELISA al kal ma zá sa a szar vas mar ha bru cel ló -
zis di ag nó zi sá ban

2.2.3.1. Ha a ko ráb ban le írt mó don sa vó min ták ra hi te -
le sít jük az ELI SA-t, di ag nosz ti kai ér zé keny sé ge azo nos -
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nak vagy na gyobb nak kell len nie, mint az RBT és a CFT
ér zé keny sé ge. A jár vány hely ze tet, amely so rán al kal maz -
zák, az ér té ke lés nél figye lembe kell ven ni.

2.2.3.2. Ha ko ráb ban le írt mó don össze mért tej min ták -
ra hi te le sít jük az ELI SA-t, di ag nosz ti kai ér zé keny sé gé nek
azo nos nak vagy na gyobb nak kell len nie, mint az MRT
 érzékenysége. Az ér té ke lés nél nem csak a jár vány hely ze -
tet, de a tar tá si tech no ló gia sa já tos sá ga it is figye lembe kell
ven ni.

2.2.3.3. Ha az ELI SA-t ál lat szál lí tá sok hoz iga zo lá si
cél ra vagy ál lo mány mi nõ sí tés meg ala po zá sá ra, il let ve
fenn tar tá sá ra al kal maz zák, a szé rum min tá kat úgy kell
össze mér ni, hogy az össze mért min ta ered mé nye két sé get
ki zá ró an vissza ve zet he tõ le gyen a min tá ban levõ bár me -
lyik egyed re. Va la mennyi meg erõ sí tõ vizs gá la tot egye di
vér sa vó min ták kal kell el vé gez ni.

2.2.3.4. Az ELISA hasz nál ha tó olyan tej min ta vizs gá -
la tá ra, amely a tej ter me lõ gaz da ság te he ne i nek 30%-át
kép vi se li. Eb ben az eset ben biz to sí ta ni kell, hogy a min ták
vissza ve zet he tõk le gye nek azok ra az ál la tok ra, ame lyek -
bõl a tej szár ma zik. Va la mennyi meg erõ sí tõ vizs gá la tot
egye di vér sa vó min ták kal kell el vé gez ni.

2.3. Komp le ment kö té si pró ba (CFT)
2.3.1. Az an ti gén fe no los só ol dat tal [0,85% NaCl (m/v) 

és 0,5% fe nol (v/v)] vagy ve ro nal puf fer rel ké szí tett bak -
térium-szuszpenzió. Az an ti gén el ké szít he tõ kon cent rált
törzs ol dat ból, amely cím ké jén fel tün te tik a hí gí tá si fak tort. 
Az an ti gént fa gyasz ta ni nem sza bad, 4 °C-n kell tá rol ni.

2.3.2. A sa vó kat a kö vet ke zõ mó don kell in ak ti vál ni:
– szar vas mar ha sa vó: 56–60 °C-on 30–50 per cig
– ser tés sa vó: 60 °C-on 30–50 per cig
2.3.3. A min ták sa ját re ak ci ó já nak ki kap cso lá sa ér de -

ké ben, a komp le men tet ma ga sabb kon cent rá ci ó ban kell
 alkalmazni, mint amennyi a tel jes he mo lí zis hez szük sé ges
vol na.

2.3.4. A pró ba ki vi te le zé se so rán a kö vet ke zõ kont rol -
lo kat kell min den eset ben ké szí te ni

a) a savó sa ját an ti-komp le men ter ha tá sá nak kont roll ja;
b) an ti gén kont roll;
c) az ér zé ke nyí tett vö rös vér tes tek kont roll ja;
d) a komp le ment kont roll ja;
e) a pró ba in dí tá sá nál az ér zé keny ség el len õr zé sé re

 pozitív sa vó kont roll;
f) a re ak ció spe ci fi kus sá gá nak el len õr zé sé re ne ga tív

 savókontroll.
2.3.5. Az ered mé nyek kal ku lá lá sa
Az OIEISS 1000 CFT nem zet kö zi egy sé get (ICFTU)

tar tal maz ml-en ként. Ha az OI E ISS-t a meg adott mó don
vizs gál juk, az ered mény egy ti ter ér ték lesz (TOIEISS).
A vizs gált savó ti te rét (TTESTSERUM) ICFTU/ml-ben kell
 kifejezni. An nak ér de ké ben, hogy az is me ret len savó ti te -
rét ICFTU/ml ti te rû re ala kít suk, egy fak tor (F) szük séges.
Ez a fak tor a kö vet ke zõ kép let tel szá mol ha tó ki:

F = 1,000 × 1) TOIEISS

és a vizs gált savó CFT ti te re (ICFTUTESTSERUM) a kö vet -
ke zõ kép let alap ján szá mít ha tó:

ICFTUTESTSERUM = F × TTESTSERUM

2.3.6. Az ered mé nyek ér tel me zé se
Az a savó, amely nek ti te re 20 ICFTU/ml vagy an nál

 magasabb, po zi tív nak te kin ten dõ.

2.4. Tej gyû rû pró ba (MRT)
2.4.1. Az an ti gén fe no los só ol dat tal [0,85% NaCl (m/v) 

és 0,5% fe nol (v/v)] ké szí tett, he ma to xi lin nal fes tett bak -
térium-szuszpenzió. Az an ti gént fa gyasz ta ni nem sza bad,
4 °C-n kell tá rol ni.

2.4.2 Az an ti gén ér zé keny sé gét az OI E ISS-hez kell be -
ál lí ta ni, olyan mó don, hogy az OIEISS 1/500-ban ne ga tív
tej jel hí gít va, po zi tív, 1/1000-ben pe dig ne ga tív ered ményt 
ad jon.

2.4.3. A gyû rû pró bát olyan min ták kal kell el vé gez ni,
ame lyek a gaz da ság ból szár ma zó va la mennyi te jes kan na
vagy tank tej tar tal mát kép vi se lik.

2.4.4. A min tá kat nem sza bad fa gyasz ta ni, me le gí te ni
vagy erõ tel je sen ráz ni.

2.4.5. A pró bát a kö vet ke zõ mód sze rek va la me lyi ké vel 
kell vég re haj ta ni:

– 1 ml-nyi, leg alább 25 mm ma gas tej osz lop hoz 0,03
vagy 0,05 ml-nyi stan dar di zált fes tett an ti gént kell adni,

– 2 ml-nyi, leg alább 25 mm ma gas tej osz lop hoz
0,05 ml-nyi stan dar di zált fes tett an ti gént kell adni,

– 8 ml-nyi tej hez 0,08 ml-nyi stan dar di zált fes tett an ti -
gént kell adni.

2.4.6. Az an ti gén és tej ke ve ré két a po zi tív és ne ga tív
stan dar dok kal együtt 37 °C-on 60 per cig kell in ku bál ni.
A to váb bi, 4 °C-on 16–24 órá ig tar tó in ku bá lás a pró ba
 érzékenységét nö ve li.

2.4.7. Az ered mény ér té ke lé se:
– ne ga tív re ak ció: szí nes tej, te te jén szín te len tej zsír;
– po zi tív re ak ció: szí nes tej, te te jén azo nos szí nû tej -

zsír, vagy szín te len tej, te te jén szí nes gyû rû.

2.5. Ben gál vö rös (Rose ben gal) le mez pró ba (RBT)
2.5.1. An ti gén ként rose ben gal fes ték kel fes tett,

3,65±0,05 pH ér té kû puf fer olt bru cel la-an ti gén hí gí tó val
ké szí tett bak té ri um-szusz pen zi ót hasz ná lunk. Az an ti gént
hasz ná lat ra kész ál la pot ban kell szál lí ta ni, el ké szí tés után
4 °C-on kell tá rol ni, fa gyasz ta ni nem sza bad.

2.5.2. Az an ti gént a bak té ri um-szusz pen zió kon cent rá -
ci ó já tól füg get le nül kell ké szí te ni, de az ér zé keny sé gét az
OI E ISS-hez be kell ál lí ta ni olyan mó don, hogy az OIEISS
1/45 hí gí tás ban az an ti gén nel po zi tív, 1/55-ben pe dig ne -
ga tív ered ményt ad jon.

2.5.3. Az RBT-t a kö vet ke zõ mó don kell vég re haj ta ni:

a) a sa vó hoz (20–30 ml) azo nos mennyi sé gû an ti gént
adunk egy fe hér csem pén vagy zo mán co zott la pon, hogy
azok kb. 2 cm át mé rõ jû csep pet ad ja nak. A la pot óva to san
moz gas suk 4 per cig szo ba hõ mér sék le ten, majd meg fe le lõ
fény ben vizs gál juk az agg lu ti ná ci ót;
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b) au to ma ti zált el já rás is hasz nál ha tó, ha leg alább
olyan ér zé keny és pon tos, mint az elõb bi.

2.5.4. Az ered mény ér té ke lé se
Bár mi lyen mér té kû, lát ha tó össze csa pó dás ese tén a

min tát po zi tív nak kell te kin te ni, ha csak nincs fo ko zott ki -
szá ra dás a szé le ken. Po zi tív és ne ga tív stan dar do kat min -
dig al kal maz ni kell.

2.6. Szé rum agg lu ti ná ci ós pró ba (SAT)
2.6.1. Az an ti gén fe no los só ol dat tal [0,85% NaCl (m/v) 

és 0,5% fe nol (v/v)] ké szí tett bak té ri um-szusz pen zió.
 Formaldehidet hasz nál ni ti los. Az an ti gén tá rol ha tó kon -
cent rált törzs ol dat ként, amely cím ké jén fel tün te tik a hí gí -
tá si fak tort. Az an ti gén hez EDTA ad ha tó a fals po zi tív
reak ciók szá má nak csök ken té se ér de ké ben olyan mennyi -
ség ben, hogy a teszt ben a vég hí gí tás 5mM le gyen. Az an ti -
gén-szusz pen zió pH-ját is mé tel ten pH 7,2-re kell beállí -
tani.

2.6.2. Az OIEISS agg lu ti ná ci ós ti te re 1000 nem zet kö zi 
egy ség.

2.6.3. Az an ti gént a bak té ri um-szusz pen zió kon cent rá -
ci ó já tól füg get le nül kell ké szí te ni, de az ér zé keny sé gét az
OI E ISS-hez kell be ál lí ta ni olyan mó don, hogy az an ti gén
az OIEISS sa vó 1/600–1/1000 hí gí tá sá val 50%-os,
1/500–1/750 hí gí tás ban pe dig 75%-os agg lu ti ná ci ót ad jon. 
Ta ná csos az új és a ko ráb ban stan dar di zált an ti gén ak ti vi -
tá sát meg ha tá ro zott ti te rû sa vók vizs gá la tá val össze ha son -
lí ta ni.

2.6.4. A pró ba el vé gez he tõ csõ ben és mik ro le me zen.
Az an ti gén és savó ke ve ré két 16–24 órán át 37 °C-on kell
in ku bál ni. Leg alább 3 hí gí tást kell ké szí te ni mind egyik
 savóból. A gya nús sa vók hí gí tá sát úgy kell el ké szí te ni,
hogy a po zi ti vi tás ha tár hí gí tá sa a kö zép sõ csõ be (vagy
 lemezmélyedésbe) ke rül jön.

2.6.5. Az ered mény ér té ke lé se: a Bru cel la agg lu ti ná ció
mér té két UI/ml-ben kell ki fe jez ni. A 30 UI/ml vagy ma ga -
sabb ti te rû sa vót po zi tív nak kell te kin te ni.

3. Ki egé szí tõ pró bák

3.1. Bru cel ló zis bõr pró ba (BST)

3.1.1. A BST hasz ná la tá nak sza bá lyai:
3.1.1.1. Kö zös sé gen be lül, ke res ke del mi célú iga zo lás -

ban, ered mé nye nem hasz nál ha tó.
3.1.1.2. A nem vak cin ázott ál la tok ban a bru cel ló zis ki -

mu ta tá sá ra az egyik leg spe ci fi ku sabb pró ba, bár a diag -
nózishoz a po zi tív int ra der má lis pró ba ön ma gá ban nem
ele gen dõ.

3.1.1.3. Az eb ben a mel lék let ben meg ha tá ro zott sze ro -
ló gi ai pró bák egyi ké vel ne ga tí van re a gá ló szar vas mar hát,
ha BST-vel po zi tív, fer tõ zött nek kell te kin te ni.

3.1.1.4. Az eb ben a mel lék let ben meg ha tá ro zott sze ro -
ló gi ai pró bák egyi ké vel po zi tí van re a gá ló szar vas mar ha,
BST-vel is meg vizs gál ha tó an nak ér de ké ben, hogy a
 szerológiai pró ba ered mé nyét alá tá masszuk, kü lö nö sen,
ha a po zi tí van re a gá ló, bru cel ló zis tól men tes, il let ve bru -
cel ló zis tól ha tó sá gi lag men tes ál lo má nyok po zi tív reak -
cióiban, a más bak té ri u mok okoz ta ke reszt re ak ci ók sze re -
pe nem zár ha tó ki.

3.1.2. A pró bát stan dard, meg ha tá ro zott bru cel ló zis
 allergén pre pa rá tum mal kell el vé gez ni, amely nem tar tal -
maz li po po li sza cha rid (LPS) an ti gént. Az LPS ugyan is
nem spe ci fi kus gyul la dá sos re ak ci ót okoz hat, vagy aka dá -
lyoz hat ja a kö vet ke zõk ben vég re haj tott sze ro ló gi ai pró bá -
kat. Az egyik ilyen pre pa rá tum a Bru cel lin INRA, ame lyet
nem S tí pu sú B. me li ten sis törzs bõl ké szí te nek. A ké szí té -
sé re vo nat ko zó elõ írások meg ta lál ha tók az OIE „Ma nu al
of Stan dard for Di ag nos tic Tests and Vac ci nes” leg fris -
sebb ki adá sá nak vo nat ko zó fe je ze té ben.

3.1.3. A pró ba vég re haj tá sa
3.1.3.1. Int ra der ma li san 0,1 ml bru cel ló zis al ler gént

kell ol ta ni a fa rok re dõn, a nyak ol da lán, vagy a hor pa szon
levõ bõr be.

3.1.3.2. Az ered ményt 48–72 óra múl va kell le ol vas ni.
3.1.3.3. Az ol tás he lyén a bõr vas tag sá gát le kell mér ni

a be ol tás elõtt és az el bí rá lás kor.
3.1.3.4. Az ered mény ér té ke lé se: az erõs re ak ció

könnyen fel is mer he tõ ar ról, hogy a bõr az ol tás he lyén be -
szû rõ dött, duz zadt. Az 1,5–2 mm bõr vas ta go dást po zi tív -
nak kell te kin te ni.

3.2. Kom pe ti tív en zi me-lin ked im mu no sor bent as say
(cE LI SA)

3.2.1. A cE LI SA hasz ná la tá nak sza bá lyai:
3.2.1.1. Kö zös sé gen be lül, ke res ke del mi célú iga zo lás -

ban, ered mé nye nem hasz nál ha tó.
3.2.1.2. cE LI SA-nak na gyobb a spe ci fi ci tá sa, mint az

in di rekt ELI SA-nak, ezért hasz nál ha tó a sze ro ló gi ai ered -
mé nyek meg erõ sí té sé re.

3.2.2. A pró ba vég re haj tá sa: a pró bát az OIE „Ma nu al
of Stan dard for Di ag nos tic Tests and Vac ci nes” leg fris -
sebb ki adá sá nak vo nat ko zó fe je zet ben le ír tak sze rint kell
vég re haj ta ni.

II. A B. me li ten sis vizs gá la tá ra vo nat ko zó mód sze rek

1. A kór oko zó azo no sí tá sá ra vo nat ko zó an az I. fe je zet
1. pont já ban le ír ta kat kell ér te lem sze rû en al kal maz ni.

2. Egy juh- vagy kecs ke ál lo mány bru cel ló zis tól ha tó -
sá gi lag men tes mi nõ sí té sé hez kap cso ló dó vér vizs gá la to -
kat ben gál vö rös pró bá val (RBT), vagy a juh- és kecs ke
bru cel ló zis le küz dé sé hez szük sé ges kö zös sé gi pénz ügyi
elõ írások be ve ze té sé rõl  szóló 1991. má jus 21-i
90/242/EGK bi zott sá gi ha tá ro zat mel lék le té ben le írt
komp le ment kö té si pró bá val (CFT), vagy a juh- és kecs ke -
fé lék Kö zös sé gen be lü li ke res ke del mé re irány adó ál lat -
egész ség ügyi fel té te lek rõl  szóló 1991. ja nu ár 28-i
91/68/EGK ta ná csi irány elv 15. cik ké ben meg ha tá ro zott
el já rás alap ján el fo ga dott egyéb mód szer rel kell vé gez ni.

a) Az ál la tok egye di sze ro ló gi ai vizs gá la tá hoz csak
komp le ment kö té si pró ba hasz nál ha tó.

b) Ha ben gál vö rös pró bá val (RBT) vég zett vizs gá lat -
kor a te lep ál la ta i nak több mint 5%-a po zi tív re ak ci ót
adott, ak kor az újabb vizs gá la tot az ál lo mány va la mennyi
ál la tá ra ki ter je dõ en a komp le ment kö té si pró bá val (CFT)
kell el vé gez ni.
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c) A komp le ment kö té si pró bá ban a re ak ci ót ak kor kell
po zi tív nak te kin te ni, ha a vér sa vó 20 vagy több nemzet -
közi komp le ment kö tõ (ICFT) egy ség el len anya got tar tal -
maz mil li li te ren ként.

d) A vizs gá la tok hoz csak a nem ze ti re fe ren cia la bo ra -
tó ri um ál tal jó vá ha gyott olyan an ti gé nek hasz nál ha tók,
ame lye ket a B. abor tus el le ni, (ún.) má so dik nem zet kö zi
stan dard vér sa vó val szab vá nyo sí tot tak.

III. Hi va ta los sze ro ló gi ai pró ba a B. ovis fer tõ zött ség
ki mu ta tá sá ra

1. E fer tõ zött ség vo nat ko zá sá ban a komp le ment kö té si
pró ba (CFT) a hi va ta los vizs gá la ti mód szer.

2. A vizs gá la tok hoz csak a nem ze ti re fe ren cia la bo ra tó -
ri um ál tal jó vá ha gyott olyan spe ci fi kus an ti gén hasz nál ha -
tó, ame lyet a B. ovis el le ni nem zet kö zi stan dard vér sa vó val 
kell szab vá nyo sí ta ni (hi te le sí te ni).

3. A mun ka vér sa vót az Egye sült Ki rály ság Köz pon ti
 Állategészségügyi La bo ra tó ri u ma (Add les to ne/We yb rid ge,
Sur rey, U.K.) ál tal elõ ál lí tott B. ovis el le ni nem zet kö zi stan -
dard vér sa vó val kell szab vá nyo sí ta ni (be ál lí ta ni).

4. A vizs gá lat ered mé nyét ak kor kell po zi tív nak te kin -
te ni, ha a vér sa vó 50 vagy több nem zet kö zi egy ség el len -
anya got tar tal maz mil li li te ren ként.

IV. Nem ze ti re fe ren cia la bo ra tó ri um

1. A nem ze ti re fe ren cia la bo ra tó ri um fel ada tai és kö te -
le zett sé gei:

a) jó vá hagy ni a tag ál lam ban az al kal ma zott pró bá ra
vo nat ko zó va li dá lá si ered mé nye ket, ame lyek azok meg -
bíz ha tó sá gát bi zo nyít ják;

b) ELI SA-pró ba hasz ná la ta ese tén meg ál la pí ta ni az
össze mért min ták szá má nak ma xi mu mát;

c) a nem ze ti má sod la gos stan dard re fe ren cia savó
(mun ka stan dard) ka lib rá lá sa az el sõd le ges nem zet kö zi
stan dard re fe ren cia sa vó hoz a 2.1 §-nak meg fele lõen;

d) az or szág ban hasz nált va la mennyi an ti gén és ELISA
té tel mi nõ sé gi el len õr zé se;

e) együtt mû kö dés a nem ze ti bru cel la re fe ren cia la bo ra -
tó ri u mok há ló za tá val az Eu ró pai Uni ón be lül.

2. A nem ze ti re fe ren cia la bo ra tó ri um
Neve: Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Ál lat -

egész ség ügyi Di ag nosz ti kai Igaz ga tó ság
Címe: 1149 Bu da pest, Tá bor nok utca 2.

5. számú melléklet
a 12/2008. (II. 14.) FVM rendelethez

Mintavétel brucellózis gyanúja esetén

1. Az el ve télt, ko rán el lett vagy meg el lett ál lat tól az
egész mag zat bu rok vagy a cho ri on el vál to zott ré sze (ko ti -
le don), le he tõ leg az egész mag zat vagy an nak szer vei

( lekötött gyom ra, tü de je, mája, ve séi). Egy ide jû leg az
anya ál lat vér- és tej min tá ja, amely nek kül dé sét (azo nos
jel zés sel és ki mu ta tás sal) két-há rom hét múl va meg kell
 ismételni.

2. A be teg ség idült alak ja ese tén az el vál to zott szerv
(here, csi go lya, ín hü vely stb.) vagy szerv rész let, élõ ál lat -
ból pe dig a be teg (gya nús) szerv vá la dé ka (pl. ondó, tej,
 sipolyváladék).

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
4/2008. (II. 14.) KvVM

rendelete

egyes környezetvédelmi és vízügyi elõirányzatok
felhasználásának és ellenõrzésének szabályairól

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
124.  § (9) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján,
a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a),
c) és d) 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.  § a) 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:

Általános rendelkezések

1.  §

E ren de let ha tá lya a Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ -
ség ve té sé rõl  szóló 2007. évi CLXIX. tör vény 1. szá mú
mel lék le té ben a XVI. Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi
 Minisztérium fe je zet ben meg ha tá ro zott kör nye zet vé del mi
és víz ügyi elõ irány za tok kö zül a

a) Ku ta tá si fel ada tok 10. cím, 2. al cím, 10. jog cím cso port,
b) Hul la dék ke ze lé si és -gaz dál ko dá si fel ada tok 10. cím,

2. al cím, 37. jog cím cso port,
c) Ál la mi fel ada tok költ ség ha té kony át vál la lá sa az

NKP meg va ló sí tá sá ban 10. cím, 2. al cím, 41. jog cím cso -
port, va la mint

d) Az il le gá lis hul la dék le ra kók fel szá mo lá sá nak fel -
ada tai 10. cím, 2. al cím, 44. jog cím cso port
elõ irány za tok ra (a továb biak ban együtt: Kövi) ter jed ki.

2.  §

E ren de let ha tá lya a Kövi fel hasz ná lá sa kö ré ben
a) az igé nyel he tõ tá mo ga tás, il let ve a pá lyá zat ke ze lés

sza bá lya i ra, a pá lyá za to kat el bí rá ló bi zott ság össze té te lé -
re, a dön tés ho za tal lal kap cso la tos egyes sza bá lyok ra,
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b) a meg ítélt tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá val kap cso la tos 
sza bá lyok ra, az ez zel járó jo gok ra és kö te le zett sé gek re, to -
váb bá a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak el len õr zé sé re
ter jed ki.

3.  §

A Kövi fe lett a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
(a továb biak ban: mi nisz ter) ren del ke zik.

4.  §

A mi nisz ter – te kin tet tel a 7.  §-ban fog lal tak ra – pá lyá -
za ti fel hí vást tesz köz zé a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi
Mi nisz té ri um (a továb biak ban: Mi nisz té ri um) in ter ne tes
hon lap ján, to váb bá a pá lyá za ti fel hí vás meg je le né sé nek
té nyé rõl – a meg je le né si hely meg je lö lé sé vel – a nyil vá -
nos sá got tá jé koz tat ja.

5.  §

(1) A Kövi – nyil vá nos pá lyá za ti úton tör té nõ – fel hasz -
ná lá sá val kap cso la tos dön té sek rõl a Mi nisz té ri um rend -
sze re sen tá jé koz ta tót ké szít, ame lyet a dön tést kö ve tõ
10 mun ka na pon be lül in ter ne tes hon lap ján köz zé tesz.

(2) A nyil vá nos pá lyá za ti úton tör tént dön tés rõl  szóló
tá jé koz ta tó tar tal maz za a tá mo ga tás ked vez mé nye zett jé -
nek, tár gyá nak meg ne ve zé sét, meg va ló sí tá sá nak he lyét,
va la mint a tá mo ga tás össze gét.

6.  §

Az e ren de let ben meg ha tá ro zott tá mo ga tá sok kal össze -
füg gõ pá lyá zat ke ze lé si, le bo nyo lí tá si, dön tés-elõ ké szí té si
és el len õr zé si fel ada tok el lá tá sá ról a Mi nisz té ri um gon -
dos ko dik.

A Kövi felhasználásának általános feltételei

7.  §

(1) Az 1.  § a) és d) pont ja i ban meg je lölt elõ irány za tok ra
ren del ke zés re álló Kövi for rá sok pá lyá za ti el já rás ke re té -
ben e jog sza bály ren del ke zé sei, il let ve – kü lön jog sza bály
elõ írása ese tén – a köz be szer zé si el já rás sza bá lyai sze rint
hasz nál ha tók fel.

(2) Az 1.  § b) pont já ban meg je lölt elõ irány zat ra ren del -
ke zés re álló Kövi for rá sok fel hasz ná lá sá ról a mi nisz ter pá -
lyá za ti fel hí vás nél kül, szak mai prog ra mok alap ján dönt.
Az 1.  § b) pont já ban sze rep lõ ke re tet ter he lik az elõ irány -
zat cél já val össz hang ban álló, a kör nye zet vé del mi és víz -
ügyi cél elõ irány zat ter hé re a ko ráb bi évek ben a 2008. évre
vál lalt kö te le zett sé gek.

(3) Az 1.  § c) pont já ban meg je lölt elõ irány zat ra ren del -
ke zés re álló Kövi for rá sok fel hasz ná lá sá ról – a mi nisz ter
dön té se alap ján – az (1) és (2) be kez dés ben fog lalt mó do -
kon is hoz ha tó dön tés.

8.  §

(1) A Kö vi-bõl tá mo ga tást – amennyi ben nem zet kö zi
szer zõ dés el té rõ en nem ren del ke zik – bel föl di szék he lyû
jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve -
zet, jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa -
ság, kül föl di szék he lyû vál lal ko zás ma gyar or szá gi fiók -
telepe, egyé ni vál lal ko zó, va la mint ter mé sze tes sze mély
kap hat.

(2) Nem nyújt ha tó tá mo ga tás a pá lyá zó ré szé re, ha nem
fe le l meg az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII.
tör vény 15.  §-ában meg ha tá ro zott ren de zett mun ka ügyi
kap cso la tok ál ta lá nos és kü lö nös fel té te le i nek, il le tõ leg
ezen fel té te lek fenn ál lá sát nem, vagy nem a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott mó don iga zol ja.

9.  §

(1) E ren de let alap ján vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás,
ezen be lül

a) tá mo ga tás,
b) ka mat tá mo ga tás

nyújt ha tó.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti az EK-Szer zõ dés 87. cikk
(1) be kez dé sé nek ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tás ként

a) cse kély össze gû (de mi ni mis),
b) ku ta tás-fej lesz té si, va la mint
c) re gi o ná lis be ru há zá si

tá mo ga tás nyújt ha tó.

(3) Ka mat tá mo ga tás, a tá mo ga tást igény lõ és a pénz in -
té zet kö zött lét re jött hi tel szer zõ dés ben meg ha tá ro zott
 futamidõre, de leg fel jebb a tárgy évet kö ve tõ két évre
nyújt ha tó. A ka mat tá mo ga tás mér té ke a fi ze ten dõ ka mat
100%-át is el ér he ti, fi gye lem mel az Eu ró pai Kö zös sé get
lét re ho zó Szer zõ dés 87. cik ké nek (1) be kez dé se sze rin ti
ál la mi tá mo ga tá sok kal kap cso la tos el já rás ról és a re gi o ná -
lis tá mo ga tá si tér kép rõl  szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm.
ren de let ben meg ha tá ro zott tá mo ga tá si in ten zi tás ra.

A pályázatok tartalmi és formai követelményei

10.  §

(1) A pá lyá za tot – a kü lön jog sza bály ban fog lalt kö ve -
tel mé nye ken túl – a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott
tar ta lom mal, for má ban és nyom tat vá nyon kell be nyúj ta ni.

2008/22. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 933



(2) A pá lyá zó nak a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott
mér té kû sa ját for rás sal kell ren del kez nie és a pá lyá za ti fel -
hí vás ban meg ha tá ro zot tak sze rint kell azt biz to sí ta nia.

(3) A mi nisz ter kö te les a pá lyá za ti fel hí vás ban fel tün tet -
ni, hogy a 9.  § (1) és (2) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak
 közül a pá lyá zó mely tá mo ga tás ban ré sze sül het. A tá jé -
koz ta tás nak ki fe je zet ten utal nia kell a tá mo ga tá si faj tá ra
vo nat ko zó eu ró pai bi zott sá gi ren de let re, hi vat koz va an nak 
pon tos cí mé re és az Eu ró pai Kö zös ség Hi va ta los Lap já ban 
való ki hir de té sé re, va la mint meg kell ha tá roz nia a tá mo ga -
tás pon tos össze gét – az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó
Szer zõ dés 87. cik ké nek (1) be kez dé se sze rin ti ál la mi
 támogatásokkal kap cso la tos el já rás ról és a re gi o ná lis
 támogatási tér kép rõl  szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. ren -
de let ben meg ha tá ro zott – tá mo ga tás tar ta lom ban ki fe jez ve.

11.  §

(1) A pá lyá zó nak – ha a pá lyá za ti fel hí vás el té rõ en nem
ren del ke zik – a pá lyá zat be nyúj tá sa kor egy sze ri pá lyá za ti
dí jat kell fi zet nie, amely

a) 1 000 000 fo rint és ez alat ti tá mo ga tá si igény ese tén,
an nak öt ez re lé ke,

b) 1 000 001–5 000 000 fo rint össze gû tá mo ga tá si
igény ese tén 10 000 fo rint,

c) 5 000 001–10 000 000 fo rint össze gû tá mo ga tá si
igény ese tén 25 000 fo rint,

d) 10 000 001–50 000 000 fo rint össze gû tá mo ga tá si
igény ese tén 50 000 fo rint,

e) 50 000 001 fo rint és ez fe let ti tá mo ga tá si igény ese -
tén 100 000 fo rint.

(2) A pá lyá za ti díj meg fi ze té sé nek mód ját a pá lyá za ti
fel hí vás tar tal maz za.

(3) Nem kell az (1) be kez dés sze rin ti pá lyá za ti dí jat
 ismételten meg fi zet ni, amennyi ben a pá lyá zó az elõ írt fel -
té te lek nek meg nem fe le lõ pá lyá za tát a pá lyá zat kéz hez vé -
te lét kö ve tõ 10 mun ka na pon be lül újra be nyújt ja.

A pályázat benyújtásának és elbírálásának rendje

12.  §

(1) A pá lyá za to kat a tárgy év fo lya mán – a pá lyá za ti fel -
hí vás ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fele lõen – a
 Minisztériumhoz kell be nyúj ta ni.

(2) A Mi nisz té ri um a be ér ke zett pá lyá za to kat fo lya ma -
to san ér kez te ti.

(3) A Mi nisz té ri um 5 mun ka na pon be lül a pá lyá zat elõ -
írt fel té te lek nek való meg fe le lé sét – a be ér ke zett pá lyá za -
tok fel bon tá sá val – el len õr zi, az elõ írt fel té te lek nek meg
nem fe le lõ pá lyá za to kat, amennyi ben a pá lyá za ti fel hí vás
le he tõ vé te szi, a pá lyá zó ré szé re hi ány pót lás ra vissza kül di, 

egy ide jû leg az elõ írt fel té te lek nek meg fe le lõ pá lyá za to kat
be fo gad ja és nyil ván tar tás ba ve szi. A pá lyá zat be fo ga dá -
sá ról a pá lyá zót 5 mun ka na pon be lül tá jé koz tat ni kell.

13.  §

(1) A Mi nisz té ri um a be nyúj tott pá lyá za to kat a be fo ga -
dás tól szá mí tott 20 mun ka na pon be lül, a pá lyá zat cél já nak
meg fele lõen kör nye zet-, il let ve ter mé szet vé del mi-mû sza -
ki, to váb bá köz gaz da sá gi-pénz ügyi szem pon tok sze rint
– szük ség ese tén kül sõ szak ér tõ igény be vé te lé vel – érté -
keli. Az ér té ke lés ré sze ként hely szí ni vizs gá lat is tart ha tó.

(2) A Mi nisz té ri um az (1) be kez dés ben fog lalt tá mo gat -
ha tó pá lyá za to kat rang so rol ja.

14.  §

(1) A be nyúj tott pá lyá za tok ról a mi nisz ter írás ban dönt.

(2) A mi nisz tert az (1) be kez dés ben fog lalt dön té sé nek
meg ho za ta lá ban, a pá lyá za ti fel hí vás ban ki írt tá mo ga tá si
cé lok nak meg fele lõen, az ál ta la lét re ho zott szak mai mun -
ka bi zott sá gok (a továb biak ban: bi zott sá gok) se gí tik. A bi -
zott sá gok az (1) be kez dés sze rin ti dön tés meg ho za ta lá hoz
ja vas la tot ad nak a mi nisz ter ré szé re.

(3) A bi zott sá gok (2) be kez dés sze rin ti ja vas la tát meg -
ala po zó elõ ter jesz tés szak mai ko or di ná ci ó já ról a Mi nisz -
té ri um gon dos ko dik.

15.  §

(1) A bi zott sá gok ban sza va za ti jog gal vesz nek részt
a mi nisz ter ál tal ki je lölt köz tiszt vi se lõk, a kü lön jog sza -
bály sze rin ti kor mány za ti mun ka meg osz tás nak meg fele -
lõen az érin tett mi nisz té ri u mok ál tal ki je lölt egy-egy sze -
mély, a tár sa dal mi, va la mint – a mi nisz ter ál tal meg ha tá ro -
zott szám ban – a szak mai ér dek-kép vi se le ti szer ve ze tek
 által ki je lölt sze mély.

(2) A bi zott sá gok tag ja i nak szá ma leg fel jebb 9 fõ le het.
A bi zott sá gok lét szá má ról – az (1) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott szer ve ze tek kép vi se le té nek el lá tá sá ra ki je lölt sze -
mé lye ket is figye lembe véve – a mi nisz ter dönt. A bi zott -
sá gok tag ja i nak meg bí za tá sa vissza vo ná sig szól.

(3) A bi zott sá gok ülé sén ta nács ko zá si jog gal vesz nek
részt a mi nisz ter ál tal fel kért sze mé lyek.

(4) A bi zott sá gok ügy rend jü ket ma guk ál la pít ják meg,
a tit kár sá gi fel ada to kat a Mi nisz té ri um lát ja el.

(5) A bi zott sá gok szük ség sze rint ülé sez nek. A bizott -
ságok ülé se i nek össze hí vá sá ról a Mi nisz té ri um gondos -
kodik.
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(6) A bi zott sá gok tag ja nem ve het részt az adott pá lyá -
zat ra vo nat ko zó dön té si ja vas lat ki ala kí tá sá ban, ha õ vagy
kö ze li hoz zá tar to zó ja [a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló
1959. évi IV. tör vény 685.  § b) pont]:

a) a ja vas lat el fo ga dá sa ese tén kö te le zett ség vagy fe le -
lõs ség alól men te sül ne,

b) a pá lyá zó tiszt ség vi se lõ je vagy a pá lyá zó val mun ka -
vég zés re irá nyu ló jog vi szony ban áll,

c) a pá lyá zó cég nél tu laj do no si ré sze se dés sel rendel -
kezik,

d) a pá lyá zat tal kap cso lat ban bár mi lyen más elõny ben
ré sze sül, vagy a meg kö ten dõ jog ügy let ben egyéb ként
 érdekelt.

16.  §

(1) A Mi nisz té ri um a tá mo ga tás ról  szóló dön tés re vo -
nat ko zó ja vas la tát 6 mun ka nap pal a bi zott ság ülé se elõtt
a ta gok ré szé re át ad ja.

(2) A bi zott sá gok az ügy rend jük ben meg ha tá ro zott
 módon dön té si ja vas la tot ké szí te nek.

(3) A bi zott sá gi tag a bi zott sá gok mû kö dé si kö ré be tar -
to zó pá lyá zat tal kap cso lat ban a Mi nisz té ri um ren del ke zé -
sé re álló va la mennyi irat ba be te kint het.

(4) A mi nisz ter a 14.  § (1) be kez dé se sze rin ti dön té sét
a bi zott sá gok ja vas la tá nak is me re té ben, a ja vas lat kéz hez -
vé te lét kö ve tõ 10 mun ka na pon be lül hoz za meg.

17.  §

(1) A pá lyá za tok el bí rá lá sa so rán a he lyi ön kor mány za -
tok pá lyá za tai kö zül elõny ben ré sze sül nek azok a pá lyá za -
tok, ahol a he lyi ön kor mány zat kü lön jog sza bá lyok -
ban meg ha tá ro zott kör nye zet vé del mi prog ram mal ren del -
ke zik.

(2) A pá lyá za tok el bí rá lá sa so rán elõny ben ré sze sít he tõ -
ek azok a pá lyá za tok, ame lyek EU tá mo ga tás ban ré sze sü lõ 
pro jekt hez kap cso lód nak, de a be ru há zás mû sza ki tar tal -
má nál fog va EU tá mo ga tás igény be vé te lé re nem ke rül het
sor.

A szerzõdéskötés és a szerzõdésmódosítás szabályai

18.  §

(1) A tá mo ga tás ban ré sze sü lõ vel (a továb biak ban: ked -
vez mé nye zett) a tá mo ga tá si szer zõ dést a mi nisz ter, il let ve
a mi nisz ter ne vé ben az ál ta la meg bí zott sze mély a szer zõ -
dés kö tés hez szük sé ges va la mennyi fel té tel tel je sü lé se ese -
tén köti meg. A ked vez mé nye zett nek a tá mo ga tá si szer zõ -

dés meg kö té sé re a mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott idõ tar -
tam, de leg fel jebb a dön tés rõl  szóló ér te sí tés kéz hez vé te lé -
tõl szá mí tott 90 nap, köz be szer zés sel érin tett tá mo ga tás
 estében 270 nap áll a ren del ke zé sé re.

(2) A ked vez mé nye zet tet a tá mo ga tá si szer zõ dés ben
írás ban tá jé koz tat ni kell ar ról, hogy a 9.  § (1) és (2) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zot tak kö zül mely tá mo ga tás ban ré sze -
sült. A tá jé koz ta tás nak ki fe je zet ten utal nia kell a tá mo ga -
tá si faj tá ra vo nat ko zó eu ró pai bi zott sá gi ren de let re, hi vat -
koz va an nak pon tos cí mé re és az Eu ró pai Kö zös ség Hi va -
ta los Lap já ban való ki hir de té sé re, va la mint meg kell ha tá -
roz nia a tá mo ga tás pon tos össze gét tá mo ga tás tar ta lom ban
ki fe jez ve.

19.  §

(1) A tá mo ga tá si szer zõ dés mó do sí tá sá ra a ked vez mé -
nye zett nek fel nem ró ha tó ok ból, vis ma i or, il let ve a szer -
zõ dés ben sze rep lõ ada tok vál to zá sa  miatt ke rül het sor.

(2) A tá mo ga tá si szer zõ dés mó do sí tá sá ra irá nyu ló
 kérelmet a Mi nisz té ri um hoz kell be nyúj ta ni.

(3) A Mi nisz té ri um a hoz zá meg kül dött tá mo ga tá si
szer zõ dés mó do sí tás ra irá nyu ló ké rel met ér té ke li, és ja vas -
la tá val együtt – az adat vál to zás  miatt szük sé ges szer zõ dés -
mó do sí tás, il let ve a (7) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé -
vel – a bi zott ság kö vet ke zõ ülé se elé ter jesz ti, majd a
 bizottság ja vas la tát a mi nisz ter elé ter jesz ti dön tés re.

(4) Amennyi ben a tá mo ga tá si szer zõ dés mó do sí tá sá ra
irá nyu ló ké re lem a prog ram mû sza ki tar tal mát, kez dé si és
be fe je zé si idõ pont ját (ide ért ve a pró ba üzem le foly ta tá sát),
a tá mo ga tás for má ját, a vissza té rí ten dõ tá mo ga tás vissza -
fizetésének idõ be li üte me zé sét, va la mint a tá mo ga tás
 folyósításának idõ be li üte me zé sét érin ti (ide nem ért ve az
elõ zõ év ben fel nem hasz nált tá mo ga tás, il let ve a tá mo ga -
tás nak a tá mo ga tá si szer zõ dés ben rög zí tett hal mo zó dás -
nak meg fe le lõ fo lyó sí tá sát), úgy a tá mo ga tá si szer zõ dés
mó do sí tá sa irán ti ké re lem rõl a bi zott ság ja vas la ta alap ján
a mi nisz ter dönt.

(5) A mi nisz ter a (4) be kez dés sze rin ti dön té sét a bi zott -
ság ja vas la tá nak kéz hez vé te lét kö ve tõ 10 mun ka na pon
 belül hoz za meg.

(6) A tá mo ga tá si szer zõ dés mó do sí tá sá ra a bi zott ság
 javaslata nél kül is sor ke rül het a tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg ha tá ro zott be fe je zé si ha tár idõ egy sze ri al ka lom mal és
leg fel jebb 120 nap pal tör té nõ meg hosszab bí tá sa ese tén.
A ké re lem be nyúj tá sá nak ha tár ide je a be fe je zé si ha tár idõ
utol só nap ját meg elõ zõ 30. nap.

(7) Az adat vál to zás  miatt szük sé ges, va la mint a (6) be -
kez dés sze rin ti tá mo ga tá si szer zõ dés mó do sí tást a Mi nisz -
té ri um jó vá ha gyás ra a 18.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott sze mély hez to váb bít ja.
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A támogatási elõleg

20.  §

A tá mo ga tott cél jel le gé tõl füg gõ en – a pá lyá za ti fel hí -
vás ban, va la mint a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
fel té te lek sze rint – elõ leg nyújt ha tó.

Az EK Szerzõdés 87. cikk (1) bekezdésének hatálya alá
tartozó támogatásokra vonatkozó szabályok

21.  §

(1) A 9.  § (2) be kez dés a) pont ja alap ján nyújt ha tó tá mo -
ga tás a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a de mi ni mis tá mo -
ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról  szóló, 2006. de cem ber 15-i
1998/2006/EK bi zott sá gi ren de let (HL L 379., 2006. de -
cem ber 28., 5. o.) ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tás nak mi nõ -
sül.

(2) A cse kély össze gû tá mo ga tás oda íté lé sé nek fel té te -
le, hogy a ked vez mé nye zett nyi lat ko zik az adott pénz ügyi
év ben, va la mint az elõ zõ két pénz ügyi év ben ál ta la igény -
be vett cse kély össze gû tá mo ga tá sok támogatástartal -
máról.

(3) Min den egyes új cse kély össze gû tá mo ga tás oda íté -
lé se kor az adott pénz ügyi év ben, va la mint az elõ zõ két
pénz ügyi év alatt oda ítélt cse kély össze gû tá mo ga tás tel jes
össze gét figye lembe kell ven ni.

22.  §

(1) A 9.  § (2) be kez dés b) pont ja alap ján, kis- és kö zép -
vál lal ko zá sok (a továb biak ban: KKV) ese tén a kutatás-
 fejlesztési (a továb biak ban: K+F) pro jek tek hez, mû sza ki
meg va ló sít ha tó sá gi ta nul má nyok el ké szí té sé hez, va la mint 
sza ba dal ma zá si költ sé gek hez nyújt ha tó tá mo ga tás, mely
az EK-Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a kis- és kö zép vál lal -
ko zá sok nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tá sok ra tör té nõ al kal -
ma zá sá ról  szóló, 2001. ja nu ár 12-i 70/2001/EK bi zott sá gi
ren de let (HL L 10., 2001. ja nu ár 13., 33. o.) ha tá lya alá tar -
to zó tá mo ga tás nak mi nõ sül.

(2) A K+F tá mo ga tás nyúj tá sá nak rész le tes fel té te le it
az 1. mel lék let tar tal maz za.

(3) A K+F pro jek tek nek nyújt ha tó, ugyan azon el szá -
mol ha tó költ sé gek re vo nat ko zó bár mely tá mo ga tás tá mo -
ga tá si in ten zi tá sa nem ha lad hat ja meg az 1. mel lék let ben
meg ha tá ro zott mér té ket.

23.  §

(1) A 9.  § (2) be kez dés c) pont ja alap ján re gi o ná lis be ru -
há zá si tá mo ga tás a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a nem -

zeti re gi o ná lis be ru há zá si tá mo ga tá sok ra való al kal ma zá -
sá ról  szóló, 2006. ok tó ber 24-i 1628/2006/EK bi zott sá gi
ren de let (HL L 302., 2006. no vem ber 1., 29. o.) ha tá lya alá
tar to zó tá mo ga tás nak mi nõ sül.

(2) E ren de let alap ján be ru há zá si tá mo ga tás csak ak kor
ítél he tõ meg, ha a ked vez mé nye zett még a be ru há zás meg -
kez dé se elõtt a tá mo ga tás irán ti ké rel mét be nyújt ja, és a
mi nisz té ri um írás ban meg erõ sí ti, hogy a – to váb bi rész le -
tes vizs gá lat tár gyát ké pe zõ – pro jekt meg fe lel az e ren de -
let ben meg ha tá ro zott jo go sult sá gi fel té te lek nek.

(3) A tá mo ga tott pro jek tek meg kez dé se idõ pont já nak az 
aláb bi idõ pon tok mi nõ sül nek:

a) épí té si te vé keny sé get tar tal ma zó pro jekt ese tén:
aa) az épí té si nap ló ba tör tént elsõ be jegy zés idõ pont ja

(épí té si nap ló val iga zol va),
ab) olyan épí té si jel le gû mun kák ese té ben, ahol épí té si

nap ló ve ze té se nem kö te le zõ, ott a ki vi te le zõi szer zõ dés
alap ján a ki vi te le zõ nyi lat ko za ta a mun ká la tok meg kez dé -
sé re vo nat ko zó an;

b) gép, be ren de zés, anyag, ter mék be szer zé sét tar tal -
ma zó pro jekt ese tén az elsõ be szer zen dõ gép, be ren de zés,
anyag, ter mék stb. meg ren de lé se;

c) egyéb te vé keny ség hez kap cso ló dó pro jekt ese tén
amennyi ben a szer zõ dés kö tést meg elõ zõ en meg ren de lés re 
ke rül sor, en nek idõ pont ja, elõ ze tes meg ren de lés hi á nyá -
ban pe dig a meg va ló sí tás ra meg kö tött elsõ szer zõ dés lét re -
jöt té nek nap ja;

d) amennyi ben a pá lyá zat ban is mer te tett pro jek tet több
cél te rü let re (épí tés, gép be szer zés vagy egyéb) ki ter je dõ en
va ló sít ják meg, a pro jekt meg kez dé sé nek idõ pont ja az
egyes cél te rü le tek nek meg fe le lõ te vé keny sé gek kez dé si
idõ pont jai kö zül a leg ko ráb bi idõ pont.

(4) A pro jekt elõ ké szí tõ ta nul má nyok meg ren de lé se,
 elkészítése nem mi nõ sül a fej lesz tés, be ru há zás (3) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott meg kez dé sé nek.

(5) A tá mo ga tás ak kor ve he tõ igény be, ha a ked vez mé -
nye zett kö te le zett sé get vál lal arra, hogy a be ru há zást
 annak be fe je zé sé tõl (üzem be he lye zés idõ pont já tól) szá -
mí tott leg alább öt évig – KKV-k ese té ben leg alább há rom
évig – fenn tart ja (kö te le zõ üze mel te té si idõ szak) az érin -
tett ré gi ó ban.

(6) Az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö ve tel mény
nem aka dá lyoz za a gyors tech no ló gi ai vál to zá sok  miatt a
meg ha tá ro zott fenn tar tá si idõ szak alatt kor sze rût len né vált 
esz köz cse ré jét, amennyi ben a fenn tar tá si idõ szak alatt
a gaz da sá gi te vé keny ség fenn tar tá sa az érin tett ré gi ó ban
biz to sí tott. A kor sze rût len né vált üzem, il let ve esz köz cse -
ré jét kö ve tõ fenn tar tá si idõ szak ban a ked vez mé nye zett az
üzem vagy a fej lesz tés cse ré jé re tá mo ga tás ban nem ré sze -
sül het.

(7) A vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás igény be vé te lé vel
be szer zett tár gyi esz kö zök a zá ró jegy zõ könyv fel vé te lé ig
(a fenn tar tá si idõ szak vé gé ig) ki zá ró lag a tá mo ga tá si szer -
zõ dés ben és a pá lyá zat ban meg ha tá ro zott cé lok nak meg -
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fele lõen hasz no sít ha tók. Az elõ irány zat ból tá mo ga tott be -
ru há zás sal lét re ho zott va gyon – amennyi ben az a ked vez -
mé nye zett tu laj do ná ba ke rül, a tá mo ga tá si szer zõ dés ben
fog lalt kö te le zett sé gek le jár tá ig csak a mi nisz ter elõ ze tes
jó vá ha gyá sá val ide ge nít he tõ el vagy ad ha tó bér be. Ha az
el ide ge ní tés hez a mi nisz ter hoz zá já rult, a ked vez mé nye -
zett men te sül a tá mo ga tá si összeg vissza fi ze té sé nek kö te -
le zett sé ge alól. Hoz zá já ru lás hi á nyá ban a ked vez mé nye -
zett kö te les a tár gyi esz köz ér té ké re esõ tá mo ga tást a
 folyósítás(ok) idõ pont já tól a tá mo ga tás össze gé nek tény -
le ges vissza fi ze té se ide jé ig fel szá mí tott, az el ide ge ní tés
idõ pont já ban ér vé nyes jegy ban ki alap ka mat két sze re sé vel
nö velt összeg ben vissza fi zet ni.

(8) Be ru há zá si tá mo ga tás nem nyújt ha tó e ren de let alap -
ján:

a) azon pro jek tek hez, ame lyek ese té ben (az elõ ké szí tõ
ta nul má nyok ki vé te lé vel) a prog ram nak a mi nisz té ri um
 internetes hon lap ján tör té nõ, a 4.  § sze rin ti köz zé té te le
elõtt me rül tek fel költ sé gek,

b) acél ipa ri te vé keny ség hez,

c) ha jók gyár tá sá hoz, ja ví tá sá hoz vagy át ala kí tá sá hoz,

d) a szén bá nyá sza tá hoz,

e) szin te ti kus szál-ipa ri te vé keny ség hez,

f) a ha lá sza ti és ak va kul tú ra-ter mé kek pi a cá nak kö zös
szer ve zé sé rõl  szóló, 1999. de cem ber 17-i 104/2000/EK
 tanácsi ren de let (HL L 17., 2000. ja nu ár 21., 22. o.) sze rin ti 
ha lá sza ti és ak va kul tú ra te vé keny sé get szol gá ló be ru há zá -
sok hoz, to váb bá ha lá sza ti ter mé kek fel dol go zá sát és for -
gal ma zá sát szol gá ló be ru há zás hoz,

g) a szál lí tá si ága zat ban gör dü lõ esz köz vá sár lá sá hoz,

h) a me zõ gaz da sá gi ter mé kek elõ ál lí tá sá hoz,

i) csõd-, fel szá mo lá si el já rás vagy vég el szá mo lás alatt
álló szer ve zet nek, és

j) az aláb bi fel té te lek va la me lyi ké nek meg fe le lõ ne héz
hely zet ben lévõ vál lal ko zá sok nak:

ja) olyan tár sa ság, amely nek a sa ját tõ ké je a pá lyá zat
be nyúj tá sa kor ren del ke zés re álló utol só be szá mo ló ada tai
sze rint, vesz te ség foly tán nem éri el a jegy zett tõke fe lét,

jb) olyan kor lá tolt fe le lõs sé gi ala pon mû kö dõ tár sa ság,
amely nek törzs tõ ké je ke ve sebb mint a fe lé re csök kent, és a 
csök ke nés több mint egy ne gye de az elõ zõ 12 hó nap  során
tör tént,

jc) olyan tár sa ság, ahol leg alább egyes ta gok kor lát lan
fe le lõs ség gel bír nak a tár sa ság tar to zá sa te kin te té ben, és
a tár sa ság köny ve i ben ki mu ta tott tõke ke ve sebb mint a
 felére csök kent, és a csök ke nés több mint egy ne gye de az
elõ zõ 12 hó nap so rán tör tént,

jd) a tár sa ság meg fe lel a fi ze tés kép te len sé gi el já rás
 külön jog sza bály ban fog lalt kri té ri u ma i nak, vagy

je) a tár sa ság fi ze tés kép te len né vált vagy kü lön jog sza -
bály sze rin ti fi ze tés kép te len sé gi el já rást in dí tot tak  ellene.

(9) A re gi o ná lis be ru há zá si tá mo ga tás nyúj tá sá nak rész -
le tes fel té te le it a 2. mel lék let tar tal maz za.

(10) A re gi o ná lis be ru há zá si tá mo ga tás tá mo ga tá si
 intenzitása nem ha lad hat ja meg a 2. mel lék let ben meg ha -
tá ro zott mér té ket.

A támogatások felhasználásának ellenõrzése

24.  §

(1) A Kö vi-bõl nyúj tott tá mo ga tá sok el len õr zé sé nek
cél ja, hogy elõ se gít se

a) a tá mo ga tás ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sát,
b) a Kövi a kör nye zet vé del mi és ter mé szet vé del mi,

 valamint víz gaz dál ko dá si cé lok nak meg fe le lõ, kör nye ze ti
szem pont ból ha tá sos, táj-, ter mé szet vé del mi, víz gaz dál ko -
dá si szem pont ból ered mé nyes, gaz da sá gi lag ha té kony fel -
hasz ná lá sát,

c) a Kövi mû kö dé si prob lé má i nak fel tá rá sát és a ta -
pasz ta la tok alap ján a szük sé ges in téz ke dé sek meg té te lét.

(2) A tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sát a Mi nisz té ri um el len -
õr zi. A Mi nisz té ri um meg bí zá sá ból az el len õr zést szük ség
ese tén kül sõ szak ér tõk, il let ve szak ér tõ szer ve ze tek is
 végezhetik.

(3) Az el len õr zés re a tá mo ga tás fo lyó sí tá sa kor, a tá mo -
ga tás fel hasz ná lá sa so rán, va la mint a tá mo ga tás felhasz -
nálását köve tõen is sor ke rül. Az el len õr zés ré sze le het
a hely szí ni el len õr zés is.

(4) A tá mo ga tás nem ren del te tés sze rû, a szer zõ dés sel
 ellentétes, il let ve at tól el té rõ fel hasz ná lá sát az el len õr zõ
szerv jegy zõ könyv ben rög zí ti, és ha la dék ta la nul ja vas la tot 
tesz a szük sé ges in téz ke dé sek meg té te lé re. A ked vez mé -
nye zett a jegy zõ köny vet alá írá sá val lát ja el, il let ve az alá -
írás meg ta ga dá sá nak té nyét az el len õr zõ szerv a jegy zõ -
könyv ben rög zí ti.

(5) A Mi nisz té ri um a tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sát tel jes
körû ered mé nyes sé gi, ha té kony sá gi és cél sze rû sé gi elem -
zés sel zár ja.

Záró rendelkezések

25.  §

(1) Ez a ren de let 2008. feb ru ár 15-én lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en be nyúj tott
pá lyá za tok ra, va la mint az oda ítélt tá mo ga tá sok ra a kör -
nye zet vé del mi és a víz ügyi elõ irány za tok fel hasz ná lá sá -
nak és el len õr zé sé nek sza bá lya i ról  szóló 3/2004. (II. 24.)
KvVM ren de let nek a pá lyá zat be nyúj tá sa kor ha tá lyos ren -
del ke zé se it kell al kal maz ni.

(3) Az e ren de let ben nem sza bá lyo zott kér dé sek re az
 államháztartás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
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1. melléklet
a 4/2008. (II. 14.) KvVM rendelethez

A K+F támogatás nyújtásának részletes feltételei

1. K+F pro jek tek hez nyújt ha tó, ugyan azon el szá mol -
ha tó költ sé gek re vo nat ko zó bár mely tá mo ga tás tá mo ga tá si 
in ten zi tá sa – a 2. pont ban fog lalt ki vé te lek kel – nem ha lad -
hat ja meg:

a) alap ku ta tás ese tén a 100%-ot,
b) al kal ma zott ku ta tás ese tén a 60%-ot,
c) kí sér le ti fej lesz tés ese tén a 35%-ot.

2. Az 1. pont ban sze rep lõ fel sõ ha tá rok az al kal ma zott
ku ta tás ese té ben leg fel jebb 75%-os tá mo ga tá si in ten zi tá -
sig, a kí sér le ti fej lesz tés ese té ben pe dig 50%-ig nö vel he -
tõk a kö vet ke zõk sze rint:

a) amennyi ben a pro jekt meg va ló sí tá sá ra Pest me gyén
és Bu da pes ten kí vül ke rül sor, a ma xi má lis tá mo ga tá si
 intenzitás 10 szá za lék pont tal nö vel he tõ, amennyi ben a
pro jekt meg va ló sí tá sá ra Pest me gyé ben vagy Bu da pes ten
ke rül sor, a tá mo ga tá si in ten zi tás 5 szá za lék pont tal nö vel -
he tõ;

b) az Eu ró pai Kö zös ség ku ta tás-fej lesz té si ke ret prog -
ram já hoz kap cso ló dó prog ra mok ese té ben a tá mo ga tá si
 intenzitás 15 szá za lék pont tal nö vel he tõ;

c) a ma xi má lis tá mo ga tá si in ten zi tás 10 szá za lék pont -
tal nö vel he tõ, amennyi ben a kö vet ke zõ fel té te lek va la me -
lyi ke tel je sül:

ca) a pro jekt két tag ál lam ban leg alább két füg get len
part ner kö zöt ti, ha tá ro kon át nyú ló ha té kony együtt mû kö -
dést von maga után, kü lö nö sen a nem ze ti K+F po li ti kák
össze han go lá sá val össze füg gés ben, és a tá mo ga tást nyúj tó 
tag ál lam ban egyet len KKV sem vi sel het az el szá mol ha tó
költ sé gek 70%-ánál töb bet,

cb) a pro jekt egy KKV és egy költ ség ve té si ku ta tó hely
ha té kony együtt mû kö dé sét von ja maga után, kü lö nö sen
a nem ze ti K+F po li ti kák össze han go lá sá val össze füg gés -
ben, ab ban az eset ben, ha a költ ség ve té si ku ta tó hely a pro -
jekt el szá mol ha tó költ sé ge i nek leg alább 10%-át vi se li, és
jo go sult köz zé ten ni az ál ta la vég re haj tott ku ta tás ered mé -
nye it,

cc) a pro jekt ered mé nye it mû sza ki és tu do má nyos kon -
fe ren ci ák ré vén szé les kör ben ter jesz tik, vagy tu do má -
nyos, mû sza ki fo lyó ira tok ban köz zét eszik.

3. Együtt mû kö dé sen ala pu ló pro jek tek ese té ben az
egyes ked vez mé nye zet tek nek nyúj tott tá mo ga tás leg ma -
ga sabb össze ge nem ha lad hat ja meg az érin tett ked vez mé -
nye zet tek ré szé rõl fel me rü lõ el szá mol ha tó költ sé gek alap -
ján szá mí tott meg en ge dett tá mo ga tá si in ten zi tást.

4. Al kal ma zott ku ta tá si te vé keny sé ge ket, il let ve kí sér -
le ti fej lesz té si te vé keny sé ge ket elõ ké szí tõ meg va ló sít ha -
tó sá gi ta nul má nyok ese té ben a tá mo ga tá si in ten zi tás nem
ha lad hat ja meg a 75%-ot.

5. A sza ba dal mak és egyéb ipar jog vé del mi ol ta lom
meg szer zé sé hez és ha tá lyo sí tá sá hoz nyúj tott tá mo ga tá sok
ese té ben a tá mo ga tá si in ten zi tás nem ha lad hat ja meg a
2–3. pont ban meg ha tá ro zott mér té ket az zal, hogy ah hoz
azt a tá mo ga tá si in ten zi tást kell figye lembe ven ni, amely
az érin tett sza ba da lom vagy más ipar jog vé del mi ol ta lom
tár gyá hoz el sõ ként ve ze tõ ku ta tá si te vé keny ség hez tar -
tozik.

6. A K+F pro jekt tá mo ga tás ese tén el szá mol ha tó költ -
sé gek az aláb bi ak le het nek:

a) a ku ta tók, fej lesz tõk, tech ni ku sok és egyéb ki se gí tõ
sze mély zet te kin te té ben sze mé lyi jel le gû rá for dí tá sok a
szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény (a továb biak ban:
Számv. tv.) sze rint, a tá mo ga tott pro jekt ben való fog lal -
koz ta tás ará nyá ban;

b) új mû sza ki be ren de zé sek, gé pek és egyéb be ren de -
zé sek, fel sze re lé sek be ke rü lé si ér té ke – a Számv. tv.
 szerint – a tá mo ga tott ku ta tá si-fej lesz té si pro jekt ben való
hasz ná la tuk mér té ké ig és ide jé re;

c) har ma dik fél tõl meg vá sá rolt vagy pénz ügyi lí zing be
vett mû sza ki tu dás, sza ba dal mak be ke rü lé si ér té ke és költ -
sé ge a Számv. tv. sze rint, amennyi ben a tranz ak ci ó ra a
 piaci fel té te lek nek meg fele lõen ke rült sor, me lyek lí zing -
gel tör té nõ fi nan szí ro zá sa ese tén a lí zing díj ból ki zá ró lag
a tõ ke tör lesz tõ rész szá mol ha tó el;

d) a K+F te vé keny ség gel kap cso lat ban fel me rü lõ,
anyag jel le gû rá for dí tá sok kö zött el szá mol ha tó köz vet len
költ sé gek:

da) a pi a ci fel té te lek sze rint har ma dik fél tõl meg ren -
delt, a Számv. tv. sze rint el szá mo lás ra ke rü lõ ku ta tás-fej -
lesz té si mun ka díja,

db) a ta nács adás és ha son ló szol gál ta tá sok költ sé gei
a Számv. tv. sze rint, amennyi ben azo kat ki zá ró lag a ku ta -
tás-fej lesz té si te vé keny ség hez ve szik igény be,

dc) anya gok és ha son ló ter mé kek, va la mint szol gál ta tá -
sok költ sé gei a Számv. tv. sze rint, amennyi ben azo kat a
ku ta tás-fej lesz té si te vé keny ség hez ve szik igény be;

e) az ál ta lá nos költ sé gek kö zül azok a költ sé gek, ame -
lyek a szám vi te li po li ti ká ban meg ha tá ro zott mó don, a
 kutatás-fejlesztést jel lem zõ ve tí té si alap ará nyá ban a K+F
pro jekt hez köz ve tett mó don hoz zá ren del he tõ ek.

7. Mû sza ki meg va ló sít ha tó sá gi ta nul má nyok támo -
gatása ese té ben a ta nul mány ké szí té sé nek költ sé gei a
Számv. tv. sze rint szá mol ha tó ak el.

8. Ipar jog vé del mi ol ta lom mal kap cso lat ban fel me rü lõ
költ sé gek hez nyúj tott tá mo ga tás ese tén a kö vet ke zõ költ -
sé gek szá mol ha tók el:

a) az ol ta lom nak az elsõ ipar jog vé del mi ha tó ság ál tal
tör té nõ meg adá sát meg elõ zõ en fel me rü lõ va la mennyi
költ ség, ide ért ve a be je len tés elõ ké szí té sé vel, be nyúj tá sá -
val és vizs gá la tá val kap cso la tos költ sé ge ket, va la mint az
ol ta lom meg adá sa elõtt az ipar jog vé del mi ol ta lom meg -
szer zé se irán ti el já rás ban fel me rü lõ dí ja kat;
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b) for dí tá si és egyéb költ sé gek, ame lyek – az a) pont -
ban sze rep lõ ipar jog vé del mi ha tó ság tól el té rõ – má sik
ipar jog vé del mi ha tó ság elõtt, az ol ta lom meg szer zé sé vel
vagy ha tá lyo sí tá sá val kap cso lat ban me rül nek fel;

c) az ol ta lom meg adá sa irán ti el já rás ban, il let ve a fel -
szó la lá si el já rás so rán az ol ta lom ké pes sé gi fel té te lek fenn -
ál lá sá nak bi zo nyí tá sa, il let ve az ol ta lom ér vé nyes sé gé nek
vé del me kap csán fel me rü lõ költ sé gek, ak kor is, ha ezek
a költ sé gek az ol ta lom meg adá sát köve tõen me rül tek fel.

9. A ta nul má nyok, elem zé sek meg ren de lé sé vel kap -
cso lat ban fel me rü lõ, anyag jel le gû rá for dí tá sok kö zött
 elszámolható köz vet len költ sé gek a ta nács adás és ha son ló
szol gál ta tá sok költ sé gei a Számv. tv. sze rint, amennyi ben
azo kat ki zá ró lag a ku ta tás-fej lesz té si te vé keny ség hez
 veszik igény be.

10. A pá lyá za ti do ku men tá ció az el szá mol ha tó költ sé -
gek kö rét a 6–9. pont ban fog lal tak nál szû keb ben is meg ha -
tá roz hat ja.

2. melléklet
a 4/2008. (II. 14.) KvVM rendelethez

A regionális beruházási támogatás nyújtásának
részletes feltételei

1. Az egyes (azo nos el szá mol ha tó költ sé gek kel ren del -
ke zõ) pro jek tek hez nyújt ha tó tá mo ga tás in ten zi tá sa nem
ha lad hat ja meg az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ -
dés 87. cik ké nek (1) be kez dé se sze rin ti ál la mi tá mo ga tá -
sok kal kap cso la tos el já rás ról és a re gi o ná lis tá mo ga tá si
tér kép rõl  szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let 30.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mér té ke ket.

2. Nagy be ru há zás ese tén a tá mo ga tá si in ten zi tás az
1. pont alap ján meg ha tá ro zott tá mo ga tá si in ten zi tás

a) 100 szá za lé ka, je len ér té ken 50 mil lió eu ró nak meg -
fe le lõ fo rint össze gig;

b) 50 szá za lé ka, je len ér té ken 50 és 100 mil lió eu ró nak
meg fe le lõ fo rint összeg kö zöt ti rész re;

c) 34 szá za lé ka, a je len ér té ken 100 mil lió eu ró nak
meg fe le lõ fo rint összeg fe let ti rész re.

3. Amennyi ben a pá lyá zó a pá lyá zat be nyúj tá sa kor
a) kis vál lal ko zás nak mi nõ sül, ak kor – szál lí tá si ága zat

és nagy be ru há zás ki vé te lé vel – a tá mo ga tá si in ten zi tás
20 szá za lék pont tal,

b) kö zép vál lal ko zás nak mi nõ sül, ak kor – szál lí tá si ága -
zat és nagy be ru há zás ki vé te lé vel – 10 szá za lék pont tal
 növelt ér té ke az 1. pont ban meg ha tá ro zott mér ték nek.

4. Amennyi ben egy vál lal ko zás a kis- és kö zép vál lal -
ko zá sok ba tör té nõ koc ká za ti tõ ke-be fek te té sek elõ moz dí -
tá sát cél zó ál la mi tá mo ga tá sok ról  szóló kö zös sé gi irány -

mu ta tás (HL C 194/2. 2005.08.18.) alap ján ré sze sül tá mo -
ga tás nak mi nõ sü lõ koc ká za ti tõ ke jut ta tás ban, a tõkejut -
tatástól szá mí tott há rom éven be lül – a nyúj tott tõke össze -
gé ig – az adott vál lal ko zás nak e ren de let alap ján meg ítélt
be ru há zá si tá mo ga tás in ten zi tá sát 20%-kal csök ken te ni
kell.

5. A tá mo ga tást a tár gyi vagy im ma te ri á lis be ru há zá si
költ sé gek, il let ve lé te sít mény fel vá sár lá sa ese tén a fel vá -
sár lás költ sé gei alap ján kell ki szá mí ta ni.

6. El szá mol ha tó költ sé gek a be ru há zás cél ját szol gá ló
tár gyi esz köz nek a Számv. tv. sze rin ti be ke rü lé si ér té ke

a) a tár gyi esz köz vé te lá ra lé te sít mény fel vá sár lá sa kor;
b) im ma te ri á lis ja vak kö zül a ta lál mány, a sza ba da lom,

a li cenc és a know-how Számv. tv. sze rin ti be ke rü lé si ér -
téke, nagy vál lal ko zás nál leg fel jebb az el szá mol ha tó költ -
ség 50%-áig (a továb biak ban: tá mo gat ha tó im ma te ri á lis
ja vak).

7. A tá mo ga tott pro jekt kap csán be szer zett esz köz nek
új nak kell len nie, ki vé ve a fel vá sár lás, va la mint az in gat -
lan vá sár lás ese tét, vagy amennyi ben KKV ré sze sül tá mo -
ga tás ban. Fel vá sár lás, in gat lan vá sár lás, il let ve KKV ál tal
vá sá rolt hasz nált esz köz tá mo ga tá sa ese tén az ügy let, vagy 
az esz köz vá sár lá sa ki zá ró lag pi a ci ér té ken tör tén het.

8. Az esz kö zök lí zing jé vel kap cso la tos költ sé ge ket
csak ak kor le het figye lembe ven ni, ha az pénz ügyi lí zing
for má já ban va ló sul meg, és a szer zõ dés tar tal maz za az esz -
köz nek a fu tam idõ le jár ta utá ni meg vá sár lá sá ra vo nat ko zó
kö te le zett sé get. Föld te rü let és épü le tek bér lé se ese tén a
be ru há zá si pro jekt be fe je zé sé nek vár ha tó idõ pont ját köve -
tõen a bér let nek nagy vál la la tok ese té ben még leg alább öt
évig, míg KKV-k ese té ben há rom évig kell foly ta tód nia.

9. A tá mo ga tás ak kor ve he tõ igény be, ha a ked vez mé -
nye zett a tár gyi esz kö zök be szer zé se kor az el szá mol ha tó
költ sé gek leg alább 25%-át sa ját for rás ból biz to sít ja.

10. Az el szá mol ha tó költ sé get szo ká sos pi a ci áron kell
figye lembe ven ni, ha az a ked vez mé nye zett és a vele kap -
csolt vál lal ko zá si vi szony ban lévõ sze mély kö zött a szo ká -
sos pi a ci ár tól el té rõ áron kö tött szer zõ dés alap ján me rült
fel.

11. Az im ma te ri á lis esz kö zök költ ség ként csak ak kor
szá mol ha tó ak el, ha

a) ki zá ró lag a re gi o ná lis tá mo ga tás ban ré sze sü lõ lé te -
sít mény ben hasz nál ják fel,

b) amor ti zál ha tó esz köz nek mi nõ sül nek,
c) pi a ci fel té te lek mel lett olyan tár sa ság tól sze rez ték

be, amely fe lett a ked vez mé nye zett nek kü lön jog sza bály
sze rin ti sem köz vet len, sem köz ve tett be fo lyá sa nincs,

d) a ked vez mé nye zett im ma te ri á lis esz kö ze ként tart ják
nyil ván, a ked vez mé nye zett tu laj do nát ké pe zik nagy vál la -
la tok ese tén leg alább öt, KKV-k ese té ben leg alább há rom
éven ke resz tül.
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12. Nagy vál la la tok ese té ben az im ma te ri á lis ja vak ará -
nya nem ha lad hat ja meg az el szá mol ha tó költ sé gek
50%-át.

13. A be ru há zás hoz kap cso ló dó an csak az an nak meg -
va ló sí tá sá hoz fel tét le nül szük sé ges in gat lan meg vá sár lá -
sá nak költ sé ge el szá mol ha tó.

14. Nem nyújt ha tó tá mo ga tás to váb bá az aláb bi költ sé -
gek re:

a) a szint en tar tást szol gá ló tár gyi esz kö zök be ke rü lé si
ér té ke, il let ve vé te lá ra lé te sít mény fel vá sár lá sa kor,

b) a ko ráb ban már hasz ná lat ba vett olyan tár gyi esz köz
be ke rü lé si ér té ke, amely nek alap ján a ked vez mé nye zett,
más gaz da sá gi tár sa ság vagy egyé ni vál lal ko zó tá mo ga tást 
vett igény be,

c) olyan tár gyi esz köz be ke rü lé si ér té ke, ame lyet a ked -
vez mé nye zett csõd el já rás vagy fel szá mo lás alatt álló tár sa -
ság tól szer zett be,

d) a tá mo ga tá si prog ra mot ke ze lõ szer ve zet ál tal ki -
adott írá sos meg erõ sí tést tar tal ma zó ok irat kel te elõtt fel -
me rült költ ség, rá for dí tás,

e) sze mély gép ko csi be ke rü lé si ér té ke.

 III. rész HATÁROZATOK

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
1/2008. (II. 14.) OGY

határozata

törvény népszavazásra bocsátásáról*

Az Or szág gyû lés a Fi desz – Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség,
va la mint a Ke resz tény de mok ra ta Nép párt képviselõ -
csoportjaihoz tar to zó száz negy ven hat or szág gyû lé si kép -
vi se lõ kez de mé nye zé sé re a nép sza va zás ról és a népi kez -
de mé nye zés rõl szó ló 1998. évi III. tör vény ren del ke zé sei
alap ján meg tár gyal ta „az egész ség biz to sí tá si pénz tá rak -
ról” szó ló 2008. feb ru ár 11-én el fo ga dott, de a köztársa -
sági el nök ál tal még alá nem írt tör vény nép sza va zás ra
 bocsátását.

Az Or szág gyû lés a tör vényt nem bo csát ja nép sza va zás ra.

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

Nya kó Ist ván s. k., Szûcs La jos s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. feb ru ár 11-i ülés nap ján fo gad ta el.

Az Országgyûlés
2/2008. (II. 14.) OGY

határozata

az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló

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

Az Or szág gyû lés

az Al kot mány ügyi, igaz ság ügyi és ügy ren di bi zott ság ba

dr. Ste i ner Pál he lyett
dr. Ip ko vich Györ gyöt,

dr. Tol ler Lász ló he lyett
dr. Ba logh Lász lót,

a Kör nye zet vé del mi bi zott ság ba

dr. Nagy Imre he lyett
Wink fe in Csa bát,

az Ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si bi zott ság ba

dr. Ba logh Lász ló he lyett
Haj du Lász lót,

dr. Ip ko vich György he lyett
dr. Ste i ner Pált

a bi zott ság tag já vá

meg vá laszt ja.

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

Nya kó Ist ván s. k., Szûcs La jos s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
3/2008. (II. 14.) OGY

határozata

a Kutatási és innovációs eseti bizottság
tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló

61/2007. (VI. 27.) OGY határozat módosításáról**

A Ku ta tá si és in no vá ci ós ese ti bi zott ság tiszt ség vi se lõ i -
nek és tag ja i nak meg vá lasz tá sá ról szó ló 61/2007. (VI. 27.) 
OGY ha tá ro zat a kö vet ke zõk sze rint mó do sul:

 * A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. feb ru ár 11-i ülés nap ján  fogadta el.
** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. feb ru ár 11-i ülés nap ján  fogadta el.
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Az Or szág gyû lés

a Ku ta tá si és in no vá ci ós ese ti bi zott ság ba

dr. Ka po lyi Lász ló he lyett
Po do lák Györ gyöt

a bi zott ság tag já vá

meg vá laszt ja.

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

Nya kó Ist ván s. k., Szûcs La jos s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
43/2008. (II. 14.) KE

határozata

kitüntetés viselésének engedélyezésérõl

A kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz tésére a Ma gyar Köz tár sa -
ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi XXXI. tör vény 2.  §
(3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján en ge dé lye -
zem a Be at rix hol land ki rály nõ ál tal Szen ti vá nyi Gá bor
 részére ado má nyo zott „Orá nia-Nas sau Rend Nagy Lo vag -
ke reszt je” ki tün te tés vi se lé sét.

Bu da pest, 2008. ja nu ár 30.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2008. feb ru ár 4.

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

KEH ügy szám: VIII-4/00693/2008.

A Köztársasági Elnök
44/2008. (II. 14.) KE

határozata

bíró felmentésérõl

Az Al kot mány 48.  § (2) be kez dé se, va la mint a bí ró sá -
gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról  szóló 1997. évi LXVI.
tör vény 4.  § (1) be kez dé se alap ján, az Or szá gos Igaz ság -
szol gál ta tá si Ta nács elõ ter jesz tésére

le mon dá sá ra te kin tet tel

dr. Uj vá ri Mik lóst 2008. feb ru ár 8-ai ha tállyal bí rói
tiszt sé gé bõl fel men tem.

Bu da pest, 2008. feb ru ár 7.

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

KEH ügy szám: IV-4/00820-1/2008.

A Köztársasági Elnök
45/2008. (II. 14.) KE

határozata

bírák felmentésérõl és bírák kinevezésérõl

Az Al kot mány 48.  § (2) be kez dé se, va la mint a bí ró sá -
gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról  szóló 1997. évi LXVI.
tör vény 4.  § (1) be kez dé se alap ján, az Or szá gos Igaz ság -
szol gál ta tá si Ta nács elõ ter jesz tésére

le mon dá sá ra te kin tet tel

dr. Gár di án né dr. Ko csis Da ni el lát és

dr. Ko vács Évát 2008. már ci us 31-ei ha tállyal,

a fel sõ kor ha tár el éré se  miatt

dr. Ság hy Lász lót 2008. no vem ber 20-ai ha tállyal,

nyug ál lo mány ba he lye zés irán ti ké rel mé re

dr. Poór Klá rát 2008. de cem ber 31-ei ha tállyal

bí rói tiszt sé gé bõl fel men tem;

dr. De utsch Jó zse fet,

dr. Gál At ti lát,

dr. Haj ba Krisz ti na Re gi nát,

dr. He ge dûs Já nost,

Ken ná né dr. Dres cher Ka ta lint,
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dr. Ke rék gyár tó Zsu zsát,

dr. Meny hárd Ist vánt,

dr. Re i chert Dez sõt és

dr. Tóth Zol tán Zsol tot 2008. már ci us 1. nap já tól ha tá -
ro zat lan idõ tar tam ra bí ró vá,

dr. Er dei Zsu zsát,

Ko csis né dr. Ni e der mül ler An ge li kát,

dr. Koós Béla Ger gelyt,

dr. Kosz tyu Tí me át,

dr. Mar git ta Krisz ti na Évát,

dr. Nagy Zsu zsan nát,

dr. Orosz Já nost,

dr. Tóth Szil vi át és

dr. Vona Lász lót a 2008. már ci us 1. nap já tól 2011.
 február 28. nap já ig ter je dõ idõ tar tam ra bí ró vá ki ne ve zem.

Bu da pest, 2008. feb ru ár 11.

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

KEH ügy szám: IV-4/00819-1/2008.

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság
2/2008. (II. 6.) OVB
á l l á s f o g l a l á s a

a szavazás napján végzett közvélemény-kutatásokról
 szóló 11/2006. (III. 30.) OVB állásfoglalás

módosításáról

A 6/2007. (II. 27.) AB szá mú al kot mány bí ró sá gi ha tá ro -
zat meg sem mi sí tet te a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény 8.  §-ának (1) be kez dé sét. Az Al kot mány bí ró ság 
dön té sé vel össz hang ban az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
a 11/2006. (III. 30.) OVB ál lás fog la lá sa ha tá lyos szö ve gét
az aláb bi ak sze rint ál la pít ja meg:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 90/A.  §-a
(4) be kez dé sé nek a) pont já ban, 99/K.  §-a (5) be kez dé sé -
nek a) pont já ban, 105/A.  § (4) be kez dé sé nek a) pont já ban
és 124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont já ban írt ha tás kö ré -
ben el jár va a sza va zás nap ján vég zett köz vé le mény-ku ta -
tá sok ról az aláb bi

állásfoglalást

adja ki.

A Ve. 8.  § (2) be kez dé se a) pont ja ki mond ja, hogy a sza -
va zás nap ján vég zett köz vé le mény-ku ta tás csak név te len
le het, és az ön kén tes sé gen ala pul hat.

A Ve. 8.  § (2) be kez dés b) pont ja to váb bi kor lá to zás ként 
ki mond ja, hogy a köz vé le mény-ku ta tók abba az épü let be,
amely ben a sza va zó he lyi ség van, nem lép het nek be, a
 választópolgárokat sem mi lyen mó don nem zak lat hat ják,
csak a sza va zó he lyi ség bõl ki lé põ ket kér dez he tik meg.

A Ve. 6–8.  §-hoz fû zött ál ta lá nos in dok lás ból egy ér tel -
mû, hogy a tör vény 8.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja az úgy -
ne ve zett exit-poll mód szer rel vég zett köz vé le mény-ku ta -
tá sok ra vo nat ko zó ga ran ci á lis jel le gû kor lá to zá so kat tar -
tal maz za. A tör vény mind azon ál tal nem tilt ja a sza va zás
nap ján más mód szer rel vég zett köz vé le mény-ku ta tás foly -
ta tá sát, fel té ve, ha az a 8.  § (2) be kez dés a) pont já ban sza -
bott kor lá tok kö zött fo lyik, és azok ered mé nyét leg ko ráb -
ban a sza va zás le zá rá sa után hoz zák nyil vá nos ság ra.

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

Az Országos Választási Bizottság
3/2008. (II. 12.) OVB

á l l á s f o g l a l á s a

a kampánycélú adatszolgáltatásról az országos
népszavazáson

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dés a) pont já ban írt ha tás kö ré ben az or szá gos
nép sza va zá son való kam pány cé lú adat szol gál ta tás sal kap -
cso lat ban az aláb bi

állásfoglalást

adja ki.

Ve. „45.  § (1) A pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí -
mé nek nyil ván tar tá sát ke ze lõ köz pon ti szerv a név jegy -
zék ben sze rep lõ vá lasz tó pol gá rok csa lá di és utó ne vét,
 valamint lak cí mét a je löl tek nek, je lö lõ szer ve ze tek nek
 kérésükre, díj fi ze tés el le né ben, azo nos fel té te lek mel lett a
sza va zás nap ja elõt ti 20. na pot köve tõen át ad ja. A szol gál -
ta tás nem, élet kor vagy lak cím sze rin ti cso por to sí tás ban is
igényel hetõ.

(2) A köz szem lé re tett név jegy zék má so la tát a he lyi vá -
lasz tá si iro da ve ze tõ je a je lölt, je lö lõ szer ve zet ál tal írás -
ban be je len tett igény alap ján díj fi ze tés el le né ben, azo nos
fel té te lek mel lett, a sza va zás nap ja elõt ti 20. na pot köve -
tõen – leg fel jebb sza va zó kö ri bon tás ban – a je lölt, je lö lõ
szer ve zet szá má ra át ad ja.
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(3) Az (1) és (2) be kez dés alap ján tel je sí tett adat szol gál -
ta tás ada ta it ki zá ró lag a vá lasz tá si kam pány cél já ra le het
fel hasz nál ni. Egyéb célú fel hasz ná lá suk, jo go su lat lan sze -
mély nek, szer ve zet nek, más je lölt nek vagy je lö lõ szer ve -
zet nek tör té nõ át adá suk ti los. Az adat szol gál ta tás ada ta it
a sza va zás nap ján meg kell sem mi sí te ni, és az er rõl ké szült 
jegy zõ köny vet há rom na pon be lül át kell adni az adat szol -
gál ta tó nak.

(4) A vá lasz tá si kam pány cél já ra a he lyi vá lasz tá si iro da 
ve ze tõ jén, to váb bá a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak -
címének nyil ván tar tá sát ke ze lõ köz pon ti szer vén kí vül a
je löl tek, je lö lõ szer ve ze tek szá má ra más ál la mi vagy
 önkormányzati szerv a sa ját nyil ván tar tá sa i ból sze mé lyes
ada tot nem szol gál tat hat ki.”

A Ve. 116.  §-a a tör vény I–X. fe je ze te i nek ren del ke zé se it
– így a kam pány cé lú adat szol gál ta tás ról  szóló 45.  §-t – az
or szá gos nép sza va zás ról  szóló XIII. fe je zet ben fog lalt
 eltérésekkel ren de li al kal maz ni.

A nép sza va zá si el já rás ra vo nat ko zó an a Ve. kü lö nös
 eljárási sza bá lyai nem ha tá roz zák meg a „je lölt és je lö lõ
szer ve zet” spe ci á lis fo gal mát a kam pány cé lú adat szol gál -
ta tás te kin te té ben. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a
2/2003. (II. 21.) OVB szá mú ál lás fog la lá sá ban már ér tel -
mez te – az Al kot mány ál tal ki írt or szá gos nép sza va zás ra
spe ci fi kál va – a Ve. 45.  §-ának sze mé lyi ha tá lyát.

Az Al kot mány ál tal ki írt, va la mint az egyéb kez de mé -
nye zés alap ján ki tû zött nép sza va zá sok el já rá si rend je a
Ve. alap ján azo nos. Erre te kin tet tel – a Ve. 45.  §-ában fog -
lal tak sze rint – a sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tás
köz pon ti hi va ta la a név jegy zék ben sze rep lõ vá lasz tó pol -
gá rok csa lá di és utó ne vét, va la mint lak cí mét, il le tõ leg
a he lyi vá lasz tá si iro da ve ze tõ je a köz szem lé re tett név -
jegy zék má so la tát – ké re lem re, díj fi ze tés el le né ben – min -
den, Ma gyar or szá gon be jegy zett és nyil ván tar tott párt nak
és tár sa dal mi szer ve zet nek va la mennyi or szá gos nép sza -
va zá si el já rás so rán kö te les át ad ni.

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

Az Országos Választási Bizottság
4/2008. (II. 12.) OVB

á l l á s f o g l a l á s a

a nem országos terjesztésû idõszaki lapnak és a helyi
mûsorszolgáltatónak a választási kampányban

történõ részvételével kapcsolatos kifogások
elbírálására jogosult választási bizottságokról egyes

választásokon

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 90/A.  §-a
(4) be kez dé sé nek a) pont já ban, 99/K.  §-a (5) be kez dé sé -

nek a) pont já ban és 124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont já -
ban írt ha tás kö ré ben az aláb bi

állásfoglalást

adja ki.

A Ve. 90.  §-ának (1) be kez dé se, 99/K.  §-ának (1) be kez -
dé se, il let ve 124.  §-ának (1) be kez dé se alap ján az or szág -
gyû lé si kép vi se lõ vá lasz tá son, az Eu ró pai Par la ment tag -
jainak vá lasz tá sán és az or szá gos nép sza va zá son – az egy
sza va zó kö rös te le pü lé sek ki vé te lé vel – he lyi vá lasz tá si
 bizottság nem mû kö dik.

A Ve. 90/A.  § (2) be kez dé sé nek c) pont ja sze rint az
 országgyûlési egyé ni vá lasz tó ke rü le ti vá lasz tá si bi zott ság
„dönt az egyé ni vá lasz tó ke rü le ti vá lasz tás sal kap cso la tos
ki fo gás ról...”

A Ve. 90/A.  § (3) be kez dé sé nek d) pont ja sze rint a te rü -
le ti vá lasz tá si bi zott ság „dönt a te rü le ti vá lasz tó ke rü le ti
vá lasz tás sal kap cso la tos ki fo gás ról...”

A Ve. 99/K. § (4) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján a terü -
leti vá lasz tá si bi zott ság „dönt a vá lasz tás sal kap cso la tos,
 kizárólag az ille té kességi te rü le tét érin tõ ki fo gás ról...”

A Ve. 124/A.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján a
 területi vá lasz tá si bi zott ság „dönt a nép sza va zás sal kap cso la -
tos, ki zá ró lag az ille té kességi te rü le tét érin tõ ki fo gás ról...”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ál lás pont ja sze rint
– az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá sán adott

 országgyûlési egyé ni vá lasz tó ke rü le ti vá lasz tás sal kap cso -
la tos, a Ve. 44/A.  § (1) be kez dés a) pont já ban meg je lölt
saj tó szer vek kam pány ban tör té nõ rész vé te lé re vo nat ko zó
ki fo gás el bí rá lá sá ra a jog sér tés he lye sze rint ille té kes
 országgyûlési egyé ni vá lasz tó ke rü le ti vá lasz tá si bi zott ság
ren del ke zik ha tás kör rel;

– az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá sán adott te rü le ti 
vá lasz tó ke rü le ti vá lasz tás sal kap cso la tos, a Ve. 44/A.  §
(1) be kez dés a) pont já ban meg je lölt saj tó szer vek kam -
pány ban tör té nõ rész vé te lé re vo nat ko zó ki fo gás el bí rá lá -
sá ra a jog sér tés he lye sze rint ille té kes te rü le ti vá lasz tá si
 bizottság ren del ke zik ha tás kör rel;

– az Eu ró pai Par la ment tag ja i nak vá lasz tá sán egy adott
me gyét érin tõ, a Ve. 44/A.  § (1) be kez dés a) pont já ban meg -
je lölt saj tó szer vek kam pány ban tör té nõ rész vé te lé re vo nat -
ko zó ki fo gás el bí rá lá sá ra a jog sér tés he lye sze rint ille té kes te -
rü le ti vá lasz tá si bi zott ság ren del ke zik ha tás kör rel;

– or szá gos nép sza va zá son egy adott me gyét érin tõ, a
Ve. 44/A.  § (1) be kez dés a) pont já ban meg je lölt saj tó szer -
vek kam pány ban tör té nõ rész vé te lé re vo nat ko zó ki fo gás
el bí rá lá sá ra a jog sér tés he lye sze rint ille té kes te rü le ti
 választási bi zott ság ren del ke zik ha tás kör rel.

Ezen ál lás fog la lás nak a Ma gyar Köz löny ben való köz -
zé té te lé vel egy ide jû leg a 2/2006. (II. 9.) OVB szá mú ál lás -
fog la lást azt Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ha tá lyon kí vül
he lye zi.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Az Országos Választási Bizottság
5/2008. (II. 12.) OVB

á l l á s f o g l a l á s a

az igazolással szavazásról

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 90/A.  §-a
(4) be kez dé sé nek a) pont já ban, 99/K.  §-a (5) be kez dé sé -
nek a) pont já ban és 124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont já -
ban írt ha tás kö ré ben az aláb bi

állásfoglalást

adja ki.

Ve. „89.  § (1) Az a vá lasz tó pol gár, aki a sza va zás nap -
ján lak cí mé tõl tá vol, de Ma gyar or szág te rü le tén tartóz -
kodik, a lak cí me sze rint ille té kes he lyi vá lasz tá si iro da
 vezetõjétõl kért iga zo lás sal azon te le pü lés he lyi vá lasz tá si
iro dá já nak ve ze tõ jé tõl – vagy a sza va zás nap ján sza va zat -
szám lá ló bi zott ság át ól – kér he ti a név jegy zék be való fel -
vé te lét, ahol a sza va zás nap ján tar tóz ko dik. Az iga zo lás
alap ján a vá lasz tó pol gár azon a ma gyar or szá gi te le pü lé sen 
sza vaz hat, ahol tar tóz ko dik. Az iga zo lás ké rés cél ja nem
le het a vá lasz tás ered mé nyé nek a jog gal való vissza élést
meg va ló sí tó be fo lyá so lá sa.

(7) Az iga zo lás, va la mint a sze mély azo nos ság és lak cím 
iga zo lá sá ra al kal mas iga zol vány alap ján a tar tóz ko dá si
hely sze rint ille té kes he lyi vá lasz tá si iro da ve ze tõ je vagy
az iga zo lás sal sza va zás ra ki je lölt sza va zat szám lá ló bi zott -
ság a vá lasz tó pol gárt fel ve szi a név jegy zék be, to váb bá
 külön nyil ván tar tás ba ve szi.”

A Ve. 89.  §-a alap ján mind a vá lasz tó pol gár la kó he lyé -
tõl el té rõ te le pü lés re, mind a vá lasz tó pol gár la kó he lye sze -
rin ti te le pü lés re ki ad ha tó iga zo lás, mert ez utób bi eset ben
is elõ áll hat, hogy a vá lasz tó pol gár lak cí mé tõl tá vol (pl. a
kór ház ban, bün te tés-vég re haj tá si in té zet ben) tar tóz ko dik.
Akik a sza va zás nap ján sa ját te le pü lé sü kön, de a lak -
címüknek meg fe le lõ sza va zó kör te rü le tén kí vül tar tóz kod -
nak, így fel vé tel re ke rül het nek az iga zo lás sal sza va zás ra
ki je lölt sza va zó kör név jegy zé ké be, és – ha szük sé ges –
akár moz gó ur nás sza va zás ke re té ben él het nek választó -
jogukkal.

Ezen ál lás fog la lás nak a Ma gyar Köz löny ben való meg -
je le né sé vel egy ide jû leg az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
ha tá lyon kí vül he lye zi a 12/2006. (IV. 6.) OVB szá mú
 állásfoglalását.

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

Az Országos Választási Bizottság
37/2008. (II. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. ja nu ár 15-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

„EGYETÉRT-E ÖN AZZAL, HOGY NÉPSZAVA -
ZÁSSAL KÉRJÜK FEL A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖ -
KÖT ARRA, HOGY KÖZKEGYELEMBEN RÉSZE -
SÍTSE A VISZKIS RABLÓ NÉVEN ISMERTTÉ VÁLT
AMRUS ATTILÁT?”

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 28/B.  § (1) be -
kez dé se alap ján or szá gos nép sza va zás tár gya csak az
 Országgyûlés ha tás kö ré be tar to zó kér dés le het. Az ered -
mé nyes ügy dön tõ nép sza va zás az Or szág gyû lést kö te le zi.
Az Al kot mány 30/A.  §-a (1) be kez dé sé nek k) pont ja alap -
ján azon ban a köz tár sa sá gi el nök gya ko rol ja az egyé ni ke -
gyel me zés jo gát. Ez zel kap cso lat ban az Or szág gyû lés nek,
mint tör vényhozó ha ta lom nak nincs ha tás kö re.

II.

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

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

944 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/22. szám



Az Országos Választási Bizottság
38/2008. (II. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. ja nu ár 15-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

„EGYETÉRT-E ÖN AZZAL, HOGY AZ INTERNE -
TES PORNÓ TERMÉKEK KULTURÁLIS JÁRULÉ -
KÁT 0 SZÁZALÉKRÓL 25 SZÁZALÉKRA EMELJÉK
FEL?”

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 28/C.  § (5) be -
kez dé sé nek a) pont ja sze rint „Nem le het or szá gos nép sza -
va zást tar ta ni:

a) a költ ség ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj tá sá ról, a
köz pon ti adó ne mek rõl és il le té kek rõl, a vá mok ról, va la -
mint a he lyi adók köz pon ti fel té te le i rõl  szóló tör vények
tar tal má ról”.

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap ról  szóló 1993. évi XXIII.
tör vény 6.  §-ának (1) be kez dé se a kul tu rá lis já ru lék kal
kap cso lat ban a kö vet ke zõ ren del ke zést tar tal maz za: „A já -
ru lék fi ze té si kö te le zett ség tel je sí té sét az ál la mi adó ha tó -
ság el len õr zi a rá vo nat ko zó kü lön tör vény ben meg ál la pí -
tott sza bá lyok sze rint. A já ru lék fi ze té si kö te le zett ség gel
össze füg gõ, itt nem sza bá lyo zott kér dé sek ben az adó zás
rend jé rõl  szóló tör vényt kell al kal maz ni”.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
fen ti ren del ke zés re te kin tet tel a kul tu rá lis já ru lék az adók -
kal és il le té kek kel egy te kin tet alá esõ fi ze té si kö te le zett -
ség, így a fi ze té si kö te le zett ség alap ját ké pe zõ tevékeny -
ségek, ter mé kek kö ré nek nép sza va zás sal  való bõ ví té se az
Al kot mány ban meg ha tá ro zott ti la lom ba üt kö zik.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek
a) pont ján, az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé -
nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, 10.  §-ának
b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve.
130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
39/2008. (II. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. ja nu ár 15-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re -
pelt:

„EGYETÉRT-E ÖN AZZAL, HOGY NÉMETOR -
SZÁGI JOGSZABÁLYOKKAL MEGEGYEZÕ MÓ -
DON, A MUNKAHELYEKEN KIALAKULÓ LELKI
BETEGSÉG, AMELYET NYUGAT-EURÓPÁBAN
KIÉGÉSNEK NEVEZNEK, MUNKAHELYI ÁRTA -
LOMNAK MINÕSÜLJÖN?”

Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
 szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.)
13.  §-ának (1) be kez dé se alap ján a nép sza va zás ra fel tett
konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér -
tel mû en le hes sen vá la szol ni.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ál lás pont ja sze rint az
egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek nem fe le l meg a kez de -
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mé nye zés, mert az ál ta la meg ha tá ro zott „mun ka he lyi ár ta -
lom” jogi ka te gó ri a ként nem lé te zik. A kér dés az erre a
 fogalomra hi vat ko zás sal meg té vesz ti a vá lasz tó pol gá ro -
kat. Nem egy ér tel mû a kér dés a vá lasz tó pol gá rok szá má ra
azért sem, mert sem a né met or szá gi jog sza bá lyok, sem a
„Nyu gat-Eu ró pá ban ki égés nek ne ve zett lel ki be teg ség”
mi ben lé té nek is me re te nem vár ha tó el a vá lasz tó pol gá rok -
tól, így a kér dés egy ér tel mû en nem vá la szol ha tó meg.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának c) pont ján,
13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
40/2008. (II. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. ja nu ár 15-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

„EGYETÉRT-E ÖN AZZAL, HOGY SZLOVÁKIAI
JOGSZABÁLYOKKAL MEGEGYEZÕ MÓDON, A
TELEVÍZIÓ, VAGY RÁDIÓMÛSOROKAT MEGSZA -
KÍTÓ REKLÁMOK NEM LEHETNEK HANGOSAB -
BAK, MINT AZOK A TELEVÍZIÓ, VAGY RÁDIÓ -

MÛSOROK, AMELYEKET A REKLÁMOK MEG -
SZAKÍTANAK?”

Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
 szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.)
13.  §-ának (1) be kez dé se alap ján a nép sza va zás ra fel tett
konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér -
tel mû en le hes sen vá la szol ni. A kér dés azon ban egy ered -
mé nyes nép sza va zást köve tõen nem ha tá roz na meg a jog -
al ko tó szá má ra egy ér tel mû jog al ko tá si kö te le zett sé get.
Nem dönt he tõ el ugyan is, hogy a kez de mé nye zõ a meg -
adott tárgy ban a szlo vá ki ai sza bá lyo zás tech ni ká já nak,
vagy a sza bá lyo zá si tar ta lom nak az át vé te lé vel mi lyen sza -
bá lyo zást kí ván el ér ni.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának c) pont ján,
13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
41/2008. (II. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát hi te le sí ti.

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. ja nu ár 15-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:
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„EGYETÉRT-E ÖN AZZAL, HOGY AZ ORSZÁG -
GYÛLÉS TÖRVÉNYT ALKOSSON ARRÓL, HOGY
KEDVEZMÉNYES HONOSÍTÁSSAL –KÉRELMÉRE– 
MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPJON AZ
A NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR, AKI TUD
MAGYARUL, MAGÁT MAGYARNAK VALLJA ÉS Õ, 
VAGY AZ ÕSEI KÖZÜL LEGALÁBB EGY EMBER
MAGYARORSZÁG ÁLLAMPOLGÁRA VOLT?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben meg ha tá ro zott for mai, va la -
mint a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés re vo nat ko zó
tar tal mi kö ve tel mé nyek nek ele get tesz, ezért hi te le sí té sé -
nek aka dá lya nincs.

II.

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

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

Az Országos Választási Bizottság
42/2008. (II. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. ja nu ár 15-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

„EGYETÉRT-E ÖN AZZAL, HOGY ALKOTMÁNY -
ELLENES KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT TÖRÖLTÉK
A MAGYAR ALKOTMÁNYBÓL AZ 1949. ÉVI
XX. TÖRVÉNY 62. PARAGRAFUSÁNAK (3) BEKEZ -
DÉSÉT AMELY A KÖVETKEZÕ: „A VÁLASZTÓ -
POLGÁROK A MEGVÁLASZTOTT ORSZÁGGYÛ -
LÉSI KÉPVISELÕKET VISSZAHÍVHATJÁK.”?”

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 28/B.  §-ának
(1) be kez dé se alap ján or szá gos nép sza va zás tár gya csak az 
Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés le het. A kez de -
mé nye zés azon ban en nek a fel té tel nek nem fe le l meg,
 hiszen a ben ne fog lalt kér dés a vá lasz tó pol gá rok vé le mé -
nyé re kér dez rá, így sem mi lyen jog al ko tá si kö te le zett ség
nem szár maz na a nép sza va zás ból.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/B.  §-ának (1) be kez dé sén, 
az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
 szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, 10.  §-ának b) pont ján,
a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának
(1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
43/2008. (II. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. ja nu ár 15-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
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 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

„EGYETÉRT-E ÖN AZZAL, HOGY A PARLAMENT
ÜLÉSTERMÉNEK FALÁRA KERÜLJÖN FEL
KÖVETKEZÕ BIBÓ ISTVÁN IDÉZET: „A fa siz mus
 lényege ép pen az, hogy a tör vénytisztelõ, tisz tes sé ges
 emberek ér ték vi lá gát za var ja meg. Ah hoz, hogy a tör -
vényen kí vü li em ber sze rep hez jus son, kell va la mi, ami
elõbb meg in gat ja a tör vényt ma gát, és eh hez a tör vényen
kí vü li em be rek még olyan jól szer ve zett ak ci ó ja sem ele -
gen dõ. A tör vény ural má nak leg na gyobb el len sé ge nem
a tör vényen kí vü li em ber, ha nem azok a tisz tát lan és ha mis
hely ze tek, me lyek a tör vényt rosszá, sem mit mon dó vá
és kép mu ta tó vá te szik...A de mok rá cia va la mi fé le elõz mé -
nye, pél dá ja, kí sér le te vagy fi as kó ja nél kül nincs fa siz mus. 
A fa siz mus vi szo nya a de mok rá ci á hoz nem az egy sze rû
ne gá ció, nem a szem ben ál lás vi szo nya, ha nem az, hogy
a de mok ra ti kus fej lõ dés vál sá gá nak bi zo nyos je len sé gei
de for má lód nak ben ne: a fa siz mus a de mok ra ti kus fej lõ dés
de for má ci ós ter mé ke.”?”

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 28/B.  §-ának
(1) be kez dé se sze rint or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye -
zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés
 lehet. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta,
hogy a kez de mé nye zés ezen fel té tel nek nem tesz ele get.
A Par la ment ki emelt vé del met él ve zõ mû em lék, így a kez -
de mé nye zés ben fog lal tak meg valósításához a kul tu rá lis
örök ség vé del mé rõl  szóló 2001. évi LXIV. tör vény ben
fog lal tak sze rint a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal
 hatáskörébe tar to zó egye di ha tó sá gi en ge dély ki adá sa
szük sé ges. Mind ezek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottság az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/B.  §-ának (1) be kez dé sén, 
az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
 szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, 10.  §-ának a) pont ján,
va la mint 13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló
tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
44/2008. (II. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Z. Zs. J. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos

 népszavazási kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö -
vet ke zõ

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. ja nu ár 16-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Ön, Ked ves Ál lam pol gár! Egyet ért-e az zal? Hogy a
 jelenlegi Al kot má nyunk, mely fe lett rég el járt az idõ,
 helyette egy új Al kot mányt al kos sunk!”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban [2/1993. (I. 22.)
AB, 25/1999. (XI. 22.) AB, 28/1999. (VII. 7.) AB,
40/1999. (XII. 21.) AB, 50/2001. (XI. 22.) AB, 48/2003.
(X. 27.) AB ha tá ro za tok] ki fej tett kö vet ke ze tes gya kor la -
tá ra te kin tet tel az Al kot mány mó do sí tá sa vá lasz tó pol gá ri
kez de mé nye zés re in du ló or szá gos nép sza va zás sal nem
 lehetséges. Az Al kot mány csak a ben ne meg ha tá ro zott
 eljárási rend ben, az Or szág gyû lés mint al kot má nyo zó
 hatalom ál tal le het sé ges. Mind ezek alap ján az Or szá gos
Vá lasz tá si Bi zott ság a kez de mé nye zést el uta sí tot ta.

II.

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

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

Az Országos Választási Bizottság
45/2008. (II. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. ja nu ár 16-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Ön, Ked ves Ál lam pol gár! Egyet ért-e az zal? Hogy a
 jelenlegi Par la ment lét szá ma: 384-rõl 192-re csök ken jen
a kö vet ke zõ vá lasz tá si cik lus ban, vagy is: 2010-ben!”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
Al kot mány bí ró ság 62/2007. (X. 17.) AB ha tá ro za tá ban,
 illetve 58/2006. (X. 13.) AB ha tá ro zat ban fog lal tak alap -
ján az or szág gyû lé si kép vi se lõk szá má nak olyan mér té kû
csök ken té se, amely szük ség sze rû en maga után von ná a
 választási rend szer lé nye ges át ala kí tá sát, és ez zel együtt az 
Or szág gyû lés bel sõ szer ve ze té nek Al kot mány ban meg ha -
tá ro zott ke re te i nek át ala kí tá sát is, a Ma gyar Köz tár sa ság
Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör vény (a továb biak -
ban: Al kot mány) 28/C.  § (5) be kez dé sé nek d) pont já ba
 ütközik, amely sze rint nem le het or szá gos nép sza va zást
tar ta ni az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó sze mé lyi és
szer ve zet ala kí tá si (-át ala kí tá si, -meg szün te té si) kér dé sek -
rõl.

Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a kez -
de mé nye zés ben fog lalt 192 fõs lét szám már olyan mér té kû 
lét szám csök ken tés, amely egy ér tel mû en maga után von ná
az Or szág gyû lés bel sõ szer ve ze té nek át ala kí tá sát is, így az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét meg kell ta gad ni.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek
d) pont ján, az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé -
nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, 10.  §-ának
b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve.
130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
46/2008. (II. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. ja nu ár 16-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Ön, Ked ves Ál lam pol gár! Egyet ért-e az zal? Hogy
a min den ko ri kor mányt meg vá lasz tá sa után két éven be lül
le vált has sa az ál lam fõ, ha nem vált ja be a hoz zá fû zött
 reményeket!”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban [2/1993. (I. 22.)
AB, 25/1999. (XI. 22.) AB, 28/1999. (VII. 7.) AB,
40/1999. (XII. 21.) AB, 50/2001. (XI. 22.) AB, 48/2003.
(X. 27.) AB ha tá ro za tok] ki fej tett kö vet ke ze tes gya kor la -
tá ra te kin tet tel az Al kot mány mó do sí tá sa vá lasz tó pol gá ri
kez de mé nye zés re in du ló or szá gos nép sza va zás sal nem
 lehetséges. Így a tár gyalt kez de mé nye zés, amely szük sé -
ges sé ten né az Al kot mány – a Kor mány meg bí za tá sa meg -
szû né sé nek ese te it fel so ro ló – 33/A.  §-ának mó do sí tá sát,
nem hi te le sít he tõ.

II.

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

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Az Országos Választási Bizottság
47/2008. (II. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. ja nu ár 16-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Ön, Ked ves Ál lam pol gár! Egyet ért-e az zal? Hogy a
fegy ve res tes tü le tek, bí ró sá gi bí rók, ügyé szek és egye bek
tag jai idõ elõtt ne me hes se nek nyug díj ba, ha nem a mun ka -
te rü le ten  valóban el töl tött har minc öt év fe lett, mint a
 veszélyes mun ka kört be töl tõ mun kás!”

Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
 szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.)
13.  §-ának (1) be kez dé se alap ján a nép sza va zás ra fel tett
konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy -
értelmûen le hes sen vá la szol ni. A kez de mé nye zés több
szem pont ból sem fe le l meg a fen ti kö ve tel mény nek,
 hiszen „a fegy ve res tes tü le tek, bí ró sá gi bí rók, ügyé szek és
egye bek tag jai” sze mé lyi ka te gó ria nem je len t meg ha tá -
roz ha tó sze mé lyi kört, így nem ál la pít ha tó meg, mi lyen
fog lal ko zá sok kö ré ben ér vé nye sül ne az új sza bá lyo zás,
 illetve a jog al ko tá si kö te le zett ség szem pont já ból nem
 tekinthetõ konk rét nak az irány adó ként meg je lölt „ve szé -
lyes mun ka kört be töl tõ mun kás” ka te gó ria sem.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának c) pont ján,
13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
48/2008. (II. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. ja nu ár 16-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Ön, Ked ves Ál lam pol gár! Egyet ért-e az zal? Hogy
 Magyarországon tíz szá za lék le gyen a par la men ti kü szöb!
És tíz párt le gyen en ge dé lye zett Ma gyar or szá gon szak ér -
tõi ve ze tés sel!”

Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
 szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.)
13.  §-ának (1) be kez dé se alap ján a nép sza va zás ra fel tett
konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér -
tel mû en le hes sen vá la szol ni. A kez de mé nye zés azon ban
több ele mé vel sér ti a fen ti kö ve tel ményt. Egy részt a be ad -
vá nyo zó több ön ál ló an meg vá la szol ha tó, ezért össze nem
kap csol ha tó kér dést fog lalt egy kez de mé nye zés be, ami
 önmagában ki zár ja, hogy az a vá lasz tó pol gá rok szá má ra
egy ér tel mû en meg vá la szol ha tó le gyen. Más részt a kér dés -
ben sze rep lõ „szak ér tõi ve ze tés” tar tal ma a pár tok vo nat -
ko zá sá ban egy ál ta lán nem ér tel mez he tõ sem a vá lasz tó -
pol gá rok, sem a jog al ko tó szá má ra.

Az egy ér tel mû ség hi á nyán túl me nõ en az Or szá gos
 Választási Bi zott ság a kér dést bur kol tan al kot mány mó do -
sí tó jel le ge  miatt sem hi te le sí tet te. Ál lás pont ja sze rint a
pár tok szá má nak tíz re kor lá to zá sa alap ve tõ en el len té tes a
Ma gyar Köz tár sa ság al kot má nyos be ren dez ke dé sé vel, és
az ered mé nyes nép sza va zás az Al kot mány mó do sí tá sát
ten né szük sé ges sé.
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II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának b) és c) pont ja -
in, 13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé -
koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
49/2008. (II. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. ja nu ár 16-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Ön, Ked ves Ál lam pol gár! Egyet ért-e az zal? Az ad mi -
niszt ra tív lét szám drasz ti ku san csök ken jen Ma gyar or szá -
gon, és ve gyük fel e szint en a nyu ga ti mo dellt, és a ter me lõ
lét szám nak a lát vá nyos fi ze tés eme lé sét fo ko za to san
 tegyük le he tõ vé!”

Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
 szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.)
13.  §-ának (1) be kez dé se alap ján a nép sza va zás ra fel tett
konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér -
tel mû en le hes sen vá la szol ni. A kez de mé nye zés azon ban
több ele mé vel sér ti a fen ti kö ve tel ményt. Egy részt a be ad -
vá nyo zó több ön ál ló an meg vá la szol ha tó, ezért össze nem
kap csol ha tó kér dést fog lalt egy kez de mé nye zés be, ami
 önmagában ki zár ja, hogy az a vá lasz tó pol gá rok szá má ra

egy ér tel mû en meg vá la szol ha tó le gyen. Más részt a kez de -
mé nye zés ben fog lalt má so dik kér dés: „ve gyük fel e szin -
ten a nyu ga ti mo dellt, és a ter me lõ lét szám nak a lát vá nyos
fi ze tés eme lé sét fo ko za to san te gyük le he tõ vé” mind a
 választópolgárok, mind a jog al ko tó szá má ra ér tel mez he -
tet len.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának c) pont ján,
13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
50/2008. (II. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. ja nu ár 16-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Ön, Ked ves Ál lam pol gár! Egyet ért-e az zal? A jelen -
legi Him nu szunk szö ve gé nek, dal la má nak meg vál toz ta tá -
sá val, mert több pon ton el lent mond a mai kor igé nyé nek!”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban [2/1993. (I. 22.)
AB, 25/1999. (XI. 22.) AB, 28/1999. (VII. 7.) AB,
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40/1999. (XII. 21.) AB, 50/2001. (XI. 22.) AB, 48/2003.
(X. 27.) AB ha tá ro za tok] ki fej tett kö vet ke ze tes gya kor la -
tá ra te kin tet tel az Al kot mány mó do sí tá sa vá lasz tó pol gá ri
kez de mé nye zés re in du ló or szá gos nép sza va zás sal nem
 lehetséges. A Ma gyar Köz tár sa ság him nu sza a Ma gyar
Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör vény
(a továb biak ban: Al kot mány) 75.  §-a alap ján Köl csey Fe -
renc Him nusz címû köl te mé nye Er kel Fe renc ze né jé vel,
így meg vál toz ta tá sa az Al kot mány mó do sí tá sát is jelen -
tené. Mind ezek re te kin tet tel az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottság a hi te le sí tést meg ta gad ta.

II.

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

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

Az Országos Választási Bizottság
51/2008. (II. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. ja nu ár 16-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Ön, Ked ves Ál lam pol gár! Egyet ért-e az zal? Hogy
 országgyûlési kép vi se lõ több ros tán át es ve le het, fõ is ko lát

vé gez ve, ide gen nyelv tu dás sal fel vér tez ve, s csak két cik lu -
son át! Alsó kor ha tár: har minc év, a fel sõ het ven! Azon -
kivül mi nisz ter el nök, ál lam fõ és egyéb po zi ci ók ban is csak
nyolc év le het ne a be töl tött idõ, ez zel is egyet ért-e?”

Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
 szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.)
13.  §-ának (1) be kez dé se alap ján a nép sza va zás ra fel tett
konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér -
tel mû en le hes sen vá la szol ni. A kez de mé nye zés nem fe le l
meg ezen kö ve tel mény nek. Több ön ál ló an meg vá la szol -
ha tó kér dést tar tal maz, ame lyek kö zül pl. az „Azon ki vül
mi nisz ter el nök, ál lam fõ és egyéb po zi ci ók ban is csak
nyolc év le het ne a be töl tött idõ” ön ma gá ban sem egy ér tel -
mû, hi szen az „egyéb po zi ci ók ban” meg je lö lés nem te szi
le he tõ vé az érin tett tiszt sé gek meg ha tá ro zá sát.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának c) pont ján,
13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
52/2008. (II. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. ja nu ár 16-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
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 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Ön, Ked ves Ál lam pol gár! Egyet ért-e az zal? Hogy az
ér dem te le nül fel vett mil li ós fi ze té se ket, vég ki elé gí té se ket
meg szün tes sük!”

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 28/B.  §-ának
(1) be kez dé se alap ján or szá gos nép sza va zás tár gya csak az 
Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés le het. A kez de -
mé nye zés azon ban en nek a fel té tel nek nem fe le l meg,
 hiszen a ben ne fog lalt kér dés a vá lasz tó pol gá rok vé le mé -
nyé re kér dez rá, így sem mi lyen jog al ko tá si kö te le zett ség
nem szár maz na a nép sza va zás ból.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/B.  §-ának (1) be kez dé sén, 
az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
 szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, 10.  §-ának a) pont ján,
a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának
(1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
53/2008. (II. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. ja nu ár 16-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Ön, Ked ves Ál lam pol gár! Egyet ért-e az zal? Hogy
 igazi Rend szer vál tás le gyen Ma gyar or szá gon az 1990-
 essel el len tét ben!”

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 28/B.  §-ának
(1) be kez dé se alap ján or szá gos nép sza va zás tár gya csak az 
Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés le het. A kez de -
mé nye zés azon ban en nek a fel té tel nek nem fe le l meg,
 hiszen a ben ne fog lalt kér dés a vá lasz tó pol gá rok vé le mé -
nyé re kér dez rá, így sem mi lyen jog al ko tá si kö te le zett ség
nem szár maz na a nép sza va zás ból.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/B.  §-ának (1) be kez dé sén, 
az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
 szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, 10.  §-ának a) pont ján,
a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának
(1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
54/2008. (II. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. ja nu ár 16-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
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 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Ezért Ked ves Ál lam pol gár! Egyet ért-e az zal? Hogy
a bí ró sá gok, ügyész sé gek, és a ma gyar rend õrség, csak
nép fel ügye let mel lett üze mel hes sen!”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban [2/1993. (I. 22.)
AB, 25/1999. (XI. 22.) AB, 28/1999. (VII. 7.) AB,
40/1999. (XII. 21.) AB, 50/2001. (XI. 22.) AB, 48/2003.
(X. 27.) AB ha tá ro za tok] ki fej tett kö vet ke ze tes gya kor la -
tá ra te kin tet tel az Al kot mány mó do sí tá sa vá lasz tó pol gá ri
kez de mé nye zés re in du ló or szá gos nép sza va zás sal nem
 lehetséges. A kez de mé nye zés azon ban érin ti a bí ró ság,
ügyész ség mû kö dé si rend jé nek Al kot mány ban meg ha tá -
ro zott alap ja it, bár kö ze lebb rõl nem ha tá roz ha tó meg,
 milyen vál toz ta tá so kat kí ván e tárgy kör ben vég re haj ta ni.
Ez utób bi tény a kez de mé nye zés ben sze rep lõ kér dés egy -
ér tel mû sé gét is ki zár ja. Az egy ér tel mû ség hi á nyá nak meg -
ál la pí tá sá ra ve zet az „Ezért Ked ves Ál lam pol gár” ki té tel,
amellyel a kez de mé nye zés be nyúj tó ja nyilván valóan va la -
me lyik ko ráb bi be ad vá nyá ra utal.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának b) és c) pont ja in, 13.  §-ának (1) be kez dé sén, a
jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be -
kez dé sén ala pul.

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

Az Állami Számvevõszék
szolgálati titokköri jegyzéke

(Az Állami Számvevõszék Titokvédelmi Szabályzatáról
 szóló 8/2007. számú Elnöki utasítás 1. számú függeléke)

Az ál lam ti tok ról és szol gá la ti ti tok ról  szóló 1995. évi
LXV. tör vény 4.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lal tak alap -
ján az ÁSZ szol gá la ti ti tok kö ri jegy zé ke az aláb bi titok -
köröket tar tal maz za:

1. Az ÁSZ vé del mi be ren de zé sé vel és an nak mû kö dé -
sé vel kap cso la tos ada tok (a szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés
leg hosszabb ér vé nyes sé gi ide je: 20 év)

2. A szol gá la ti tit kot ké pe zõ ada tok fel dol go zá sát szol -
gá ló szá mí tás tech ni kai, in for ma ti kai rend sze rek ada tai,
azok fel hasz ná lói jo go sult sá gai (a szol gá la ti ti tok ká mi nõ -
sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi ide je: 3 év)

Dr. Ko vács Ár pád s. k.,
az Ál la mi Szám ve võ szék el nö ke

Részletes pályázati felhívás
a 2008. évi Magyar Közigazgatási Minõség Díj

elnyerésére kiírt pályázathoz

1. A pá lyá zat cél ja

A pá lyá zat cél ja – a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ
 miniszter 10/2007. (III. 23.) MeHVM ren de le te alap ján –
a mi nõ ség ügy ben ki emel ke dõ tel je sít ményt fel mu ta tó köz -
igaz ga tá si szer ve ze tek te vé keny sé gé nek a 2008. évi
 Magyar Köz igaz ga tá si Mi nõ ség Díj jal (a to váb bi ak ban:
Díj) tör té nõ el is me ré se.

2. A pá lyá zók köre

A Díj el nye ré sé re pá lyá za tot nyújt hat nak be a köz tiszt -
vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény 1.  §-a
(1) és (2) be kez dé sé nek ha tá lya alá tar to zó köz igaz ga tá si
szer vek. (A Ma gyar Köz igaz ga tá si Mi nõ ség Díj nyer te sei
az újabb pá lyá za tok ból 7 évig ki van nak zár va.)

3. Pá lyá za ti fel té te lek

A pá lyá zat el ké szí té sé hez és be nyúj tá sá hoz pá lyá za ti
adat la pot kell ki töl te ni, amely a rész le tes pá lyá za ti fel hí -
vás sal és út mu ta tó val, va la mint a pá lyá za ti sza bály zat tal
együtt le tölt he tõ a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal hon lap já ról
(http://www.meh.hu).

A Dí jat pá lyá zat út ján a köz igaz ga tá si szer vek az aláb bi
ál ta lá nos fel té te lek fenn ál lá sa ese tén nyer he tik el:

a) a fo lya ma tos stra té gi ai és tak ti kai jel le gû mi nõ ség -
fej lesz tés a szer ve zet mû kö dé sé nek meg ha tá ro zó ré szét
ké pe zi;

b) mi nõ ség irá nyí tá si (-me nedzs ment) rend szer rel, il let -
ve köz igaz ga tás-spe ci fi kus mi nõ ség fej lesz té si mo dell,
a szer ve ze ti tel je sít ményt mérõ Kö zös Ér té ke lé si Ke ret -
rend szer (Com mon As sess ment Fra me work – CAF) al kal -
ma zá sá val tá mo gat ják a fo lya ma tos mi nõ ség fej lesz tést;

c) fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé rik, ér té ke lik és ja vít -
ják a szol gál ta tá sa i kat igény be vevõ ügy fe lek elégedett -
ségének ala ku lá sát, és ezt figye lembe ve szik a fej lesz té sek
so rán;

d) gya kor lat ban al kal maz zák az egy más tól való ta nu -
lás, az össze ha son lí tá son ala pu ló fej lesz tés, va la mint a
 sikeres meg ol dá sok el sa já tí tá sá nak és sa ját gya kor lat ban
való al kal ma zá sá nak el vét.

A pá lyá zat a szer ve ze ti tel je sít ményt mérõ Kö zös Ér té -
ke lé si Ke ret rend szer 2006. évi nem ze ti vál to za ta (CAF
2006) ál tal biz to sí tott ön ér té ke lé sen ala pul (a CAF
2006-os nem ze ti vál to za tá val kap cso la tos anya gok hoz zá -
fér he tõ ek a https://caf.meh.hu ol da lon), amely nek ke re té -
ben be kell mu tat ni a szer ve zet adott sá ga it és ered mé nye it.

4. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye, ide je és mód ja

A pá lyá za ti anya got 2008. már ci us 31-ig kell be nyúj ta ni 
aján lott pos tai kül de mény ként a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal
Köz igaz ga tás-po li ti kai Fõ osz tá lyá hoz (1055 Bu da pest,
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Bát ho ry u. 12.) 4 nyom ta tott (1 ere de ti és 3 má so la ti) pél -
dány ban és elekt ro ni kus for má tum ban (CD vagy flop py)
is. A bo rí ték ra kér jük, ír ják rá „Ma gyar Köz igaz ga tá si
 Minõség Díj pá lyá zat”.

5. A pá lyá zat tar tal mi és for mai kö ve tel mé nyei

5.1. Tar tal mi kö ve tel mé nyek
A pá lyá zat ban a pá lyá zó nak szer ve ze te vo nat ko zá sá ban 

az aláb bi a kat kell be mu tat nia:
5.1.1. Elõ lap (1 ol dal)
5.1.2. Ki töl tött pá lyá za ti adat lap (3 ol dal)
5.1.3. Tar ta lom jegy zék (max. 1 ol dal)
5.1.4. A pá lyá zó szer ve zet ál ta lá nos jel lem zõ i nek

 bemutatása (max. 2 ol dal)
– Lét szám
– Fel adat kö re
– Stra té gi ai cél jai
– Mû kö dé sé nek fon to sabb jel lem zõi
– Part ne rei
– Mû kö dé sé nek tör vényi fel té tel rend sze re
– Szol gál ta tá sai mi nõ sé gét meg ha tá ro zó fon to sabb

 tényezõk
– Mi nõ ség irá nyí tá si (-me nedzs ment) rend szer e
– Szer ve ze ti fel épí té se
5.1.5. A szer ve zet ön ér té ke lé si ered mé nye i nek be mu -

ta tá sa a CAF 2006. évi nem ze ti vál to za ta kri té ri u ma i nak
figye lembe véte lével (max. 28 ol dal).

A pá lyá zó mi nõ ség me nedzs ment te rü le tén meg lé võ
adott sá ga i nak és ered mé nye i nek be mu ta tá sa és elem zé se
az adott sá gok 5 és az ered mé nyek 4 kri té ri u ma alap ján.
A pá lyá zat szö ve ge a CAF ön ér té ke lé si rend sze ré nek fel -
épí té se sze rint ele mez ze a szer ve zet adott sá ga it, és mu -
tassa be ered mé nye it.

Az adott sá gok be mu ta tá sa so rán a szer ve zet ér té kel je,
mi lyen mó don, esz köz rend sze ren ke resz tül érte el ered mé -
nye it azo kon a te rü le te ken, ame lye ket az egyes krité -
riumok, il let ve al kri té ri u mok tar tal maz nak. Té nye ken
 keresztül mu tas sa be a pá lyá zat, hogy az egyes meg kö ze lí -
té se ket mennyi re ál ta lá no san és rend sze re sen, il let ve
 milyen ha té ko nyan al kal maz zák.

Az ered mé nyek te rü le tén a meg fele lõen ki vá lasz tott
ada tok és kü lön bö zõ mé rõ szá mok, in di ká to rok se gít sé gé -
vel ele mez ze a szer ve zet fej lõ dé sé nek trend je it, össz hang -
ban a CAF kri té ri u ma i val. Kü lö nö sen fon tos, hogy
meggyõ zõ en mu tas sák be az ügy fél-elé ge dett ség mé ré sé re 
és az ada tok alap ján en nek fej lesz té sé re tett tö rek vé sek
ered mé nye it. Le he tõ ség sze rint vé gez ze nek össze ha son lí -
tá so kat sa ját ko ráb bi (le he tõ leg leg alább 3 évi) és más,
 hasonló fel adat kört el lá tó szer ve zet ered mé nye i vel.

Amennyi ben a pá lyá zó nem ér té ke li mind a 28 alkrité -
riumot, pá lyá za ta nem ér té kel he tõ!

5.1.6. Sa ját ér té ke lés és fej lesz té si ter vek (max. 5 ol dal)
A pá lyá zó vé gez ze el a CAF 2006 sze rint az ön ér té ke lé -

sé nek sa ját (pon to zá sos) ér té ke lé sét és szá mít sa ki sa ját
össz pont szá mát a „Pon to zás-össze sí tõ la pon” (1 ol dal).

A pá lyá zó 1 ol da lon so rol ja fel sa ját ér té ke lé se alap ján
meg ál la pí tott leg fon to sabb erõs sé ge it és fej lesz ten dõ te rü -
le te it (le he tõ leg leg alább ötöt-ötöt).

A pá lyá zó max. 3 ol da lon mu tas sa be az el múlt 1-2 év
3 leg fon to sabb fej lesz té si pro jekt jét, össz hang ban az elõ -
zõ ek ben már kö zölt meg ál la pí tá sok kal és ered mé nyek kel.

5.1.7. Mel lék le tek (max. 5 ol dal)

A mel lék le tek tar tal maz hat ják pél dá ul:

– a szer ve ze ti fel épí tés rész le te it,

– a pá lyá zat hoz kap cso ló dó do ku men tu mo kat (pl. az
ISO 9001: 2000, az ISO 14001 sze rin ti ta nú sít vány, egyéb
ok le ve lek vagy más dí jak má so la tát), va la mint

– a meg ha tá ro zó szol gál ta tá sok el ért mi nõ sé gi szín vo -
na lá nak rö vid le írá sát.

5.2. A pá lyá zat for mai kö ve tel mé nyei:

– nyom ta tott és elekt ro ni kus for má tum,

– 12-es be tû mé ret,

– más fe les sor tá vol ság,

– A4-es mé ret, fo lya ma to san ol dal szá moz va, az összes
ol dal fel tün te té se mel lett,

– gra fi ko nok, áb rák ol vas ha tó fel ira to zá sa,

– ma gyar nyelv,

– az adott sá gok és ered mé nyek be mu ta tá sá nál a CAF
kri té ri um rend sze ré nek meg fe le lõ szá mo zás,

– ma xi mum össze sen 45 ol da las ter je de lem.

6. A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak rend je

A be ér ke zett pá lyá za to kat a Ma gyar Köz igaz ga tá si
 Minõség Díj Bi zott ság bí rál ja el. A bí rá la ti fo lya mat ban
a Bi zott ság ál tal fel kért kül sõ szak ér tõk se gít he tik a
 Bizottság mun ká ját. A Ma gyar Köz igaz ga tá si Mi nõ ség Díj 
Bi zott ság össze té te lét a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ
mi nisz ter 10/2007. (III. 23.) MeHVM ren de let 4.  §-a tar -
tal maz za.

A pá lyá zat ér té ke lé sé nek lé pé sei:

1. A pá lyá zat for mai ér té ke lé se

2. A pá lyá za tok egyé ni szak ér tõi ér té ke lé se

3. A pá lyá za tok cso por tos szak ér tõi ér té ke lé se

4. Dön tés a hely szí ni lá to ga tá sok ról

5. Szak ér tõk hely szí ni ér té ke lé sei

6. A Ma gyar Köz igaz ga tá si Mi nõ ség Díj Bi zott ság
 javaslatának ki ala kí tá sa

7. Mi nisz te ri dön tés a dí jak oda íté lé sé rõl

A Ma gyar Köz igaz ga tá si Mi nõ ség Díj oda íté lé sé rõl
a Bi zott ság ja vas la tá ra a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ
mi nisz ter dönt.

A Dí jat el nyert köz igaz ga tá si szerv az el is me rést tar tal -
ma zó ok le ve let és réz bõl ké szí tett táb lát kap, amely tar tal -
maz za a köz igaz ga tá si szerv ne vét, a „MAGYAR KÖZ -
IGAZGATÁSI MINÕSÉG DÍJ” szö ve get, a díj oda íté lé -
sé nek évét és „A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG MINISZ -
TERELNÖKI HIVATALT VEZETÕ MINISZTERÉ -
TÕL” szö ve get.
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Éven te leg fel jebb öt Díj ke rül het ki osz tás ra. A Dí jat
a mi nisz ter ün ne pé lyes ke re tek kö zött, 2008. jú li us 1-jén,
a Köz tiszt vi se lõk Nap ján adja át.

7. Egyéb in for má ci ók

A pá lyá zat tal kap cso la tos to váb bi in for má ci ó kért kér -
jük, for dul jon a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal Köz szol gá la ti
 Fõosztályához (Dé kány Éva, tel.: 441-2165, e-ma il:
eva.de kany@meh.hu).

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
közleménye

a 2008. március 1-je és március 31-e között
alkalmazható üzemanyagárakról

A sze mé lyi jö ve de lem adó ról szó ló – több ször mó do sí -
tott – 1995. évi CXVII. tör vény 82. § (2) be kez dé se arra

kö te le zi az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va talt, hogy
ha von ta te gye köz zé a tárgy hó nap ban a fo gyasz tá si nor ma
sze rin ti üzem anyag költ ség-el szá mo lás sal kap cso la to san
al kal maz ha tó üzem anyag árat.

Ól mo zat lan mo tor ben zin:

 ESZ 95 ól mo zat lan mo tor ben zin 292 Ft/l

Gáz olaj 296 Ft/l

Ke ve rék 314 Ft/l

LPG au tó gáz 189 Ft/l

Ha a sze mé lyi jö ve de lem adó tör vény ha tá lya alá tar to zó
ma gán sze mély az üzem anyag költ sé get a köz le mény ben
sze rep lõ árak sze rint szá mol ja el, nem szük sé ges az üzem -
anyag ról szám lát be sze rez ni.

Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal
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A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

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

956214F
259215G
547626E
030330H
208049G
555498D
187766E
030302A
505978A
649692D
753722C
196765E
296070H
810765G
497370F
087579D
441787F
437771E
060622E
147399B
029855E
665634D
726918E
853016B

804010A
809794B
968675G
077378C
639118E
371477C
382205H
215235B
627144G
566709F
957811G
103122E
084795E
734308E
699897D
404500C
068396F
269835C
401853E
846938B
406753D
074040G
611943D
556212E

933761G
909126D
478512F
729770E
860799G
976122E
330372G
185163D
567773H
199584A
572375B
942335F
993504C
718002C
658464G
117835F
810505B
759955H
518499D
585046C
331842H
620672B
011177B
201834E

739963A
165745C
835155B
303938A
579927D
773673B
045119C
474746A
780609F
172250D
531265C
668982G
433841G
249662E
337166A
097923D
649158E
485566C
872268C
094234E
587586D
055360A
417836G
263931E

187544A
057936B
948499D
406768A
993161F
198658A
615392G
973324A
127434H
676506A
499934B
374159B
486016E
682446F
419317E
267234F
967059B
869268G
311038A
801691F
596449E
527013F
044578B
715789C

598767F
865875D
051115F
552535B
371649C
073191H
722122D
162412H
551622F
557718C
017496G
150818D
666449F
891938A
396564B
196670C
180850B
248585B
680339C
856044C
547693G
213552C
155794D
048621H
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828052H
768561B
331811F
124132C
080057E
988864A
985851D
007437F
508044H
414468D
958745F
766265D
541459B
255560B
636761B
574934B

214123D
551053D
359873B
459042G
220802B
701656C
386885F
445418A
701137B
025084F
754957G
925709F
951007B
989177D
989164D
394970C

104598G
695226E
947804E
344713D
503437G
163138C
836569C
515117F
872204C
593249E
699952G
085755F
733213H
623834G
835670F
216935B

372294B
220885D
064175C
392745B
741798D
200241E
241222C
659403E
546742B
715645A
148988G
062082D
032318A
551515D
936561A
187686E

335402H
587811D
184673H
755117D
577356B
667706G
520463C
652849D
020193F
654173E
895321D
857051A
909759C
327441H
636828B
440405G

263820C

967327A

895974A

140752D

176639F

837653A

045070E

806035H

216254B

168157F

663981B

649108A

Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hi va ta la

He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2008. évi 14. szá má ban köz zé tett, a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi, víz ügyi ha tó sá gi és igaz ga tá si fel ada to kat el lá tó 
szer vek ki je lö lé sé rõl szó ló 347/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: R.) mó do sí tá sá ról szó ló 15/2008. (I. 30.) Korm. ren de let 1. szá mú mel lék le té -
ben, az R. 1. szá mú mel lék le té nek 

– 4/B. pont ját mó do sí tó szö ve ge he lye sen:
,,B) Il le té kes sé gi te rü le te a fo lyó- és tó sza bá lyo zá si, il let ve ár vé del mi víz ügyi ha tó sá gi el já rá sok ban:
a) fo lyó sza bá lyo zá si:
a Drá va a Mura tor ko la tá tól az or szág ha tá rig (236–225 fkm és 200–68 fkm) 143 km hossz ban,
a Duna a Du na föld vá ri híd tól a déli or szág ha tá rig (1560–1433 fkm) 127 km hossz ban;
b) ár víz vé del mi:
a Duna jobb part Du na szek csõ és a déli or szág ha tár kö zött, a Duna bal part Solt–dé li or szág ha tár kö zött, a Drá va bal part Kor csi na át vá gás és Eper jes

 között, a Fe ke te-víz bal part ja a Pé csi-víz tor ko la ta és a Drá va kö zött, a Pé csi-víz bal part ja Ké mes és a Fe ke te-víz kö zött, a Fe ke te-víz jobb part ja a cuni híd és
a Drá va kö zött.”

– 10/A/e) pont ját mó do sí tó szö ve ge he lye sen:
„e) Bács-Kis kun me gye – ki vé ve a 
Duna men ti te le pü lé se i nek a Duna (kö zép ví zi) med ré be nyú ló/tar to zó köz igaz ga tá si te rü le tét.”

(Kéz irat hi ba)
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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

08.0462 – 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

Sze mély ügyi hí rek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 827

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 bér szám fej té si ügy in té zõ

mun ka kö rök be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 827

A Ma gyar Ál lam kincs tár Csa lád tá mo ga tá si fõ osz tá lya pá lyá -

za tot hir det ha tá ro zat lan ide jû al kal ma zás sal jo gász mun -

ka kör be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 827

A Ma gyar Ál lam kincs tár Köz pont ja pá lyá za tot hir det bér -

ügyi re fe ren si mun ka kör be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . 828

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

ga tó ság Ta ta bá nya, Veszp rém és Szé kes fe hér vár me gye -

szék he lye ken pá lyá za tot hir det ha tá ro zat lan ide jû al kal -

ma zás sal el len õr zé si re fe rens mun ka kör be töl té sé re. . . . 829

A Ma gyar Ál lam kincs tár Észak-al föl di Re gi o ná lis Igaz ga tó -

ság Deb re ce ni iro dá já ba pá lyá za tot hir det ha tá ro zott ide jû

al kal ma zás sal ope rá tor mun ka kör be töl té sé re . . . . . . . . 829

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 csa lád tá mo ga tá si szám -

fejtõ mun ka kö rök be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830

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

La dik u 2–6.) pá lyá za tot hir det gaz da sá gi ve ze tõ mun ka -

kör be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 831

Bu da pest III. Ker. Ó bu da-Bé kás me gyer Pol gár mes te ri Hi va -

ta la 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 ki sebb sé gi re fe rens mun ka kör be -

töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 831

A Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság Gép jár mû-fenn tar -

tá si és Üze mel te té si fõ osz tá lya pá lyá za tot ír ki gép ko csi-

ápo ló mun ka kör be. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 832

Szi get mo nos tor Köz ség Ön kor mány za tá nak jegy zõ je pá lyá -

za tot hir det épí tés ha tó sá gi-mû sza ki ügy in té zõi ál lás be töl -

té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 832

Al más fü zi tõ köz ség jegy zõ je (Al más fü zi tõ, Pe tõ fi tér 7.) 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 pá lyá za tot hir det köz -

te rü let-fel ügye lõ mun ka kör be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . 833

Öcsöd Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak jegy zõ je pá lyá za tot

hir det igaz ga tá si elõ adó ál lás be töl té sé re . . . . . . . . . . . . 833

Öcsöd Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak jegy zõ je pá lyá za tot

hir det gaz dál ko dá si elõ adó ál lás be töl té sé re. . . . . . . . . . 833

Hi mod–Csa pod–Rép ce sze me re köz sé gek kör jegy zõ je pá -

lyá za tot hir det ha tá ro zat lan ide jû pénz ügyi ügy in té zõi ál -

lás be töl té sé re (Csa pod köz ség ben). . . . . . . . . . . . . . . . 834

Bükk szen ter zsé bet Köz ség Ön kor mány za tá nak Képviselõ-

 testülete pá lyá za tot hir det jegy zõi ál lás be töl té sé re . . . . 834

Tab vá ros jegy zõ je pá lyá za tot hir det pénz ügyi ügy in té zõi

mun ka kör be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 835

Aszód Vá ros Ön kor mány za tá nak Pol gár mes te ri Hi va ta la

(2170 Aszód, Sza bad ság tér 9.) pá lyá za tot hir det gyám hi -

va ta li ügy in té zõi ál lás be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . 835

Aszód Vá ros Ön kor mány za tá nak Pol gár mes te ri Hi va ta la

(2170 Aszód, Sza bad ság tér 9.) pá lyá za tot hir det bel sõ el -

len õri ál lás be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 836

Ba kony cser nye köz ség jegy zõ je pá lyá za tot hir det pénz ügyi

ügy in té zõi mun ka kör be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . 836

Ha lá szi–Má ri a kál nok és Püs ki köz sé gek ön kor mány za tai pá -

lyá za tot ír nak ki kör jegy zõi ál lás be töl té sé re . . . . . . . . . 837

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

He ves Vá ros Ön kor mány za tá nak Pol gár mes te ri Hi va ta lá -

ban a pénz ügyi és gaz da sá gi iro da iro da ve ze tõi álláshe -

lyére . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 837
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Személyi rész

SZEMÉLYÜGYI HÍREK

Az Állami Számvevõszék
személyügyi hírei

Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevõszék elnöke

Béres Lászlót az Államháztartás Központi Szintjét El-
lenõrzõ Igazgatóság számvevõjének nevezte ki,

dr. Cs. Tóth Gabriella számvevõ fõtanácsost felmen-
tette az ÁSZ Jogi osztályának vezetése alól 2008. feb-
ruár 1-jétõl.

Az Állami Számvevõszéknél fennálló
közszolgálati munkaviszonya megszûnt

Kun Eszternek, az Államháztartás Központi Szintjét El-
lenõrzõ Igazgatóság számvevõ tanácsosának közös meg-
egyezéssel,

dr. Mohácsi Istvánnénak, az Államháztartás Központi
Szintjét Ellenõrzõ Igazgatóság tanácsadójának nyugdíjba
vonulás miatt 2008. február 1-jétõl.

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

A Magyar Államkincstár
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

pályázatot hirdet
bérszámfejtési ügyintézõ munkakörök

betöltésére

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– középiskolai végzettség és társadalombiztosítási ügy-

intézõi szakképesítés.

Elõnyt jelent:
– bér- és tb-ügyintézõi gyakorlat,
– számítógépes felhasználói ismeret.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– bérszámfejtési feladatok,
– társadalombiztosítási kifizetõhelyi feladatok,
– családtámogatási kifizetõhelyi feladatok.

Munkavégzés helye:
Budapest XI., Bartók Béla út 120–122.

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 21-ig

kérjük megküldeni a Magyar Államkincstár Közép-ma-
gyarországi Regionális Igazgatóság Koordinációs osztály
1519 Budapest, Pf. 272 postacímre. A borítékon kérjük
feltüntetni a megpályázott munkakör megnevezését.

A pályázati kiírásnak megfelelõ pályázókat a munkál-
tató által kijelölt bizottság hallgatja meg. A pályázatok el-
bírálására a benyújtásra elõírt határidõt követõ 15 napon
belül kerül sor. Az álláshely a pályázat elbírálását köve-
tõen azonnal betölthetõ.

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

A Magyar Államkincstár
Családtámogatási fõosztálya

pályázatot hirdet
határozatlan idejû alkalmazással

jogász munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
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– cselekvõképesség,
– jogász szakképzettség.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási területen szerzett gyakorlat,
– családtámogatáshoz kapcsolódó jogszabályok isme-

rete,
– jogi szakvizsga,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek (Word,

Excel).

Ellátandó munkaköri feladatok:
– családtámogatási ügyekben, fogyatékossági támoga-

tás ügyekben, a lakosság energiafelhasználásának szociá-
lis támogatásával kapcsolatos ügyekben benyújtott felleb-
bezések elbírálása teljes körû ügyintézéssel,

– másodfokú eljárásban hozott döntések bírósági felül-
vizsgálata iránt indult eljárásokban ellenkérelmek elkészí-
tése, képviselet ellátása.

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

latait,
– esetleg referenciamegjelölést,
– 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 21-éig

a Magyar Államkincstár Humánpolitikai fõosztályára kér-
jük megküldeni a Magyar Államkincstár 1909 Budapest
címre. A borítékon kérjük feltüntetni a „Jogász” jeligét.

A pályázati kiírásnak megfelelõ pályázókat a munkál-
tató által kijelölt bizottság hallgatja meg. A pályázatok el-
bírálására a benyújtásra elõírt határidõt követõ 15 napon
belül kerül sor.

Az álláshely a pályázat elbírálását követõen azonnal be-
tölthetõ.

A pályázattal kapcsolatosan szakmai kérdésekben
dr. Dani Csaba fõosztályvezetõ (327-3492), foglalkozta-
tással kapcsolatos kérdésekben Nagy Rozália osztályve-
zetõ (327-3611) ad felvilágosítást.

A Magyar Államkincstár Központja
pályázatot hirdet

bérügyi referensi munkakör betöltésére

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

tatásban szerzett szakképzettség, felsõoktatási intézmény
gazdálkodási szakán szerzett szakképzettség, egyetemi
vagy fõiskolai szintû végzettség, és társadalombiztosítási,
munkaügyi szakképesítés,

– legalább 3 éves számviteli és bérgazdálkodási szakte-
rületen megszerzett szakmai gyakorlat,

– számítógépes felhasználói ismeretek,
– nagyfokú önállóság és precizitás.

Elõnyt jelent:
– költségvetési intézményben, önkormányzatnál, bér-

ügyviteli, munkaügyi, bérgazdálkodói gyakorlat (esetleg
bérszámfejtõi gyakorlat),

– közigazgatási alap-, illetve szakvizsga,
– központi Illetmény-számfejtési Rendszer felhasználó

szintû ismerete,
– a magyar adójogszabályok ismerete és gyakorlati al-

kalmazása (ügyfélkapu, eBEV használata),
– jó írásbeli kifejezõkészség.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– a személyi juttatások havi feladásainak fõkönyvi

könyvelése, egyeztetése, ellenõrzése,
– a személyi juttatások tervezéséhez és beszámoló el-

készítéséhez kapcsolódó feladatok,
– az általános forgalmi adóval kapcsolatos könyvelési,

elszámolási és bevallási feladatok,
– a költségvetési befizetési kötelezettségek elszámolá-

sai és befizetései,
– kapcsolattartás és egyeztetés az illetményszámfejtést

végzõ irodával.

Munkavégzés helye: 1054 Budapest, Hold u. 4.

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

latait,
– esetleg referenciamegjelölést.

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

2008. február 28-ig

a Magyar Államkincstár Humánpolitikai fõosztály, 1909
Budapest címre kérjük megküldeni. A borítékon kérjük
feltüntetni a „Bérügyi referens” jeligét.

A pályázati kiírásnak megfelelõ pályázókat a munkál-
tató által kijelölt bizottság hallgatja meg. Az álláshely a
pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítást ad: Perecz
Károlyné, tel.: 327-3688.

A Magyar Államkincstár
Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság
Tatabánya, Veszprém és Székesfehérvár

megyeszékhelyeken
pályázatot hirdet

határozatlan idejû alkalmazással
ellenõrzési referens munkakör betöltésére

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

képesség,
– jogász szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szin-

tû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség;
vagy egyéb egyetemi, fõiskolai végzettség és felsõfokú
szakképesítés (mérlegképes könyvelõ, okleveles könyv-
vizsgáló, költségvetési ellenõr, okleveles pénzügyi revi-
zor, közigazgatási gazdálkodási és ellenõrzési szakértõ),

– B kategóriás vezetõi engedély,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek (Word,

Excel).

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

kormányzatnál szerzett pénzügyi gazdálkodási, ellenõr-
zési gyakorlat,

– közigazgatási szakvizsga.

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 hatósági erkölcsi bizonyít-
ványt,

– az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló do-
kumentumok 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 21-ig

a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális
Igazgatóság igazgatójának kérjük megküldeni. Postacím:
Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igaz-
gatóság, 8200 Veszprém, Budapest út 4.

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

A pályázatok elbírálására 2008. február 28-ig kerül sor.
Az álláshely az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázattal kapcsolatos részletes információkról

Farkas Jánosné humánpolitikai referens [telefon: (88)
623-962) ad felvilágosítást.

A Magyar Államkincstár
Észak-alföldi Regionális Igazgatóság

Debreceni irodájába
pályázatot hirdet

határozott idejû alkalmazással
operátor munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– közgazdasági szakközépiskola informatikai-számí-

tástechnikai szakán szerzett szakképzettség vagy számí-
tástechnikai szakképesítés; mûszaki szakközép-iskolai
végzettség; középiskolai végzettség és informatikai sta-
tisztikus és gazdasági tervezõ szakképesítés, pénzügyi
ügyintézõ szakképesítés, számítástechnikai programozó,
számítástechnikai szoftverüzemeltetõ, számítógép-rend-
szerprogramozó, földügyi számítógépes adatkezelõ, föld-
ügyi térinformatikus szaktechnikus szakképesítés.
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Ellátandó munkaköri feladatok:
– a hivatal számítógépeinek kezelése,
– operációs rendszer, valamint a hivatalnál futtatott al-

kalmazások ismerete, ütemterv szerinti adatfeldolgozások
elkészítése,

– az ellátandó feladatok végrehajtása 3 mûszakos mun-
karendben történik.

A munkavégzés helye: Debrecen, Vármegyeháza u. 1/B.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– büntetlen elõéletet igazoló, 3 hónapnál nem régebbi

hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– szakmai önéletrajzot,
– képesítést igazoló oklevelek másolatát,
– 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 21-ig

kérjük benyújtani a Magyar Államkincstár Észak-alföldi
Regionális Igazgatóság részére. Postacím: 5002 Szolnok,
Pf. 114.

A pályázati kiírásnak megfelelõ pályázókat a munkálta-
tó által kijelölt bizottság hallgatja meg.

A pályázatok elbírálására a benyújtást követõen kerül
sor, az álláshely a pályázat elbírálását követõen azonnal
betölthetõ.

A pályázattal kapcsolatos további információt az alábbi
elérhetõségen kérhetnek: Nagy Judit humánpolitikai ügy-
intézõ, tel.: (56) 512-901.

A Magyar Államkincstár
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

pályázatot hirdet
családtámogatási számfejtõ munkakörök betöltésére

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– középiskolai végzettség és egészségügyi, közgazda-

sági szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az

OKJ szerint: társadalombiztosítási, pénzügyi, végrehajtó-
behajtói, munkaügyi, személyügyi, informatikai, számí-
tástechnikai szakképesítés,

– számítógépes felhasználói ismeret.

Elõnyt jelent:
– családtámogatási kifizetõhelyi szakmai tapasztalat.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– a családtámogatási ellátások megállapítására, mó-

dosítására benyújtott igények (anyasági támogatás, csa-
ládi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési
támogatás) elbírálása a családok támogatásáról szóló
1998. évi LXXXIV. törvényben és a végrehajtására ki-
adott 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatáro-
zottak szerint,

– a megállapított ellátások számfejtésre elõkészítése.

A munkavégzés helye:
2700 Cegléd, Kosárhegyi út 3.
2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 16.

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 21-ig

kérjük megküldeni a Magyar Államkincstár Közép-ma-
gyarországi Regionális Igazgatóság Koordinációs osztály
1519 Budapest, Pf. 272 postacímre. A borítékon kérjük
feltüntetni a megpályázott munkakör megnevezését.

A pályázati kiírásnak megfelelõ pályázókat a munkál-
tató által kijelölt bizottság hallgatja meg. A pályázatok el-
bírálására a benyújtásra elõírt határidõt követõ 15 napon
belül kerül sor. Az álláshely a pályázat elbírálását köve-
tõen azonnal betölthetõ.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb információt ad
dr. Gyarmati Franciska koordinációs osztályvezetõ, tel.:
371-9023.
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Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet
(Budapest III., Ladik u. 2–6.)

a köztisztviselõk jogállásáról szóló,
többször módosított 1992. évi XXIII. tv. 10. §-a

alapján (a továbbiakban: Ktv.)
pályázatot hirdet

gazdasági vezetõ munkakör betöltésére

Feladatkör meghatározása:
Az önálló költségvetési intézmény pénzügyi, számviteli

és munkaügyi feladatainak ellátása, költségvetés összeállí-
tása, éves mérleg és beszámoló elkészítése, a jóváhagyott
elõirányzattal történõ gazdálkodás, banki pénzfogalom le-
bonyolítása, munkaügyi, létszám-gazdálkodási feladatok
ellátása. Havi és éves bevallások elkészítése. Kapcsolat-
tartás a pénzintézetekkel és a kapcsolódó hatóságokkal.

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

tatásban szerzett szakképzettség és mérlegképes könyve-
lõi képesítés, vagy azzal egyenértékû képesítés,

– legalább öt év gazdasági vezetõi munkakörben szer-
zett gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– költségvetési számviteli gyakorlat,
– TTG-rendszerismeret,
– számítógép-felhasználói ismeretek (MS office).

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– fényképpel ellátott részletes 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 megállapítá-
sa a Ktv. 1. sz. melléklet I. besorolási osztály és a 35/2001.
(XI. 26.) ÖK rendelet alapján történik.

A pályázatot a Hivatalos Értesítõben történõ közzététel-
tõl számított 10. napig lehet benyújtani a Munkaügyi iro-
dán (1033 Budapest, Fõ tér 3. I. em. 26.). A borítékra kér-
jük ráírni: „Gazdasági vezetõ pályázat”.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ a 453-2618-as telefonszámon.

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.

Budapest III. Ker. Óbuda-Békásmegyer
Polgármesteri Hivatala

a köztisztviselõk jogállásáról szóló,
többször módosított 1992. évi XXIII. tv. 10. §-a

alapján (a továbbiakban: Ktv.)
pályázatot hirdet

kisebbségi referens munkakör betöltésére

Feladatkör meghatározása:
A települési kisebbségi önkormányzatokkal való kap-

csolattartás, mûködésük és tevékenységük segítése, ese-
tenként üléseiknek jegyzõkönyvezése.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– fõiskolai színtû igazgatásszervezõ, szociális munkás

vagy jogász szakképzettség,
– legalább két év szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatásban eltöltött jogviszony,
– számítógép felhasználói szintû ismerete.

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

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

ványt.

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

A pályázatot a Hivatalos Értesítõben történõ közzététel-
tõl számított 15. napig lehet benyújtani a Munkaügyi Iro-
dán (1033 Budapest, Fõ tér 3. I. em. 26.). A borítékra kér-
jük ráírni: „Kisebbségi referens pályázat”.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ a szervezési osztályvezetõtõl, a 437-8585-ös telefon-
számon.
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A pályázat elbírálásáról a benyújtásra elõírt határidõt kö-
vetõ 30 napon belül dönt a munkáltatói jogkör gyakorlója.

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

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

gát fenntartja.

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
Gépjármû-fenntartási és Üzemeltetési fõosztálya

pályázatot ír ki
gépkocsiápoló munkakörbe

Fõbb feladatai:
– szolgálati gépjármû külsõ-belsõ tisztítása,
– mûszaki berendezések karbantartása,
– mûszaki-technológiai berendezések hibáinak jelen-

tése,
– mosóberendezés ülepítõ edényének hetenkénti kar-

bantartása.

Pályázati feltételek:
– 8 általános vagy középfokú iskolai végzettség,
– hivatásos gépjármû-vezetõi engedély (legalább B ka-

tegóriában).

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

lyázati anyagát az elbírálásában részt vevõk megismer-
hetik.

Az illetmény, valamint az egyéb juttatások megálla-
pítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a Fõ-
igazgatóság szabályzataiban rögzítettek alapján történik.

A pályázatot Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
1357 Budapest, Pf. 2 címére kérjük benyújtani. A boríté-
kon kérjük, tüntesse fel: „ Pályázat gépkocsiápoló munka-
körre”.

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

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

Szigetmonostor Község Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

építéshatósági-mûszaki ügyintézõi állás betöltésére

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

képesség,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, épí-

tõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki)
szakképzettség vagy fõiskolai szintû településmérnöki
(városgazdasági mérnöki) szakképzettség,

– legalább felhasználói szintû számítógépes ismeret.

Ellátandó feladatok:
– érdemi döntéshez teljes körû építéshatósági eljárás

lefolytatása,
– építésügyi nyilvántartások vezetése, jelentések készí-

tése,
– építésügyi, mûszaki és településfejlesztési körbe tar-

tozó önkormányzati feladatok ellátása.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási szakvizsga,
– építéshatóság területén szerzett közigazgatási gya-

korlat,
– gépjármû-vezetõi engedély.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes fényképes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló okirat(ok) másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk

megismerhetik a pályázó anyagát.

A pályázó pályázatában adja meg (mobil) telefon-
számát.

Illetmény és juttatások a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvényben meghatározottak szerint.

A pályázat beérkezésének határideje:

2008. március 13.

Elbírálási határidõ: 2008. március 31.
A munkakör eredményes pályázat esetén a kiválasztást

követõen azonnal betölthetõ.
A kinevezés határozatlan idõre szól, a próbaidõ négy

hónap.
A pályázatot zárt borítékban „Építéshatósági-mûszaki

ügyintézõi pályázat” megjelöléssel Szigetmonostor Köz-
ség Önkormányzatának jegyzõjéhez lehet benyújtani:
2015 Szigetmonostor, Fõ u. 26.
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Almásfüzitõ község jegyzõje
(Almásfüzitõ, Petõfi tér 7.)

a köztisztviselõk jogállásáról szóló, többször
módosított 1992. évi XXIII. tv. 10. §-a alapján

pályázatot hirdet
közterület-felügyelõ munkakör betöltésére

Feladatkör meghatározása: a közterület-felügyeletrõl
szóló 1999. évi LXIII. törvényben meghatározott felada-
tok ellátása.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a 9/1995. (III. 3.) Korm. rendelet I/13. mellékletében

megfogalmazott iskolai végzettség,
– a 78/1999. (XII. 29.) EüM–BM együttes rendeletben

foglaltak.

Elõnyt jelent:
– szakmai gyakorlat,
– gépjármû-vezetõi engedély,
– közigazgatási alapvizsga,
– számítógépes ismeret.

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

A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónap próbaidõ
kikötésével.

Az illetmény megállapítása a Ktv. alapján történik.

A pályázatot a Hivatalos Értesítõben történt megjele-
néstõl számított 15 napon belül lehet benyújtani Almásfü-
zitõ jegyzõjének címezve. A borítékra írják rá: „Közterü-
let-felügyelõi pályázat”.

Az állás a pályázatok elbírálása után betölthetõ.

Öcsöd Nagyközség Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

igazgatási elõadó állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– fõiskolai vagy egyetemi szintû végzettség.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,

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

Ellátandó feladatok:
– szabálysértési, lakás- és helyiségbérleti, hagyatéki,

hadigondozási, mozgáskorlátozottak közlekedési kedvez-
ményeivel kapcsolatos ügyek, a Polgári törvénykönyvbõl
eredõ feladatok.

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

Az állás betölthetõ: 2008. május 2-ától.
A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónapos próba-

idõ kikötésével.
Elõnyt jelent: igazgatásszervezõi, jogász szakképzettség.

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

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

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Öcsöd
Nagyközség Önkormányzatának jegyzõjéhez címezve,
5451 Öcsöd, Kossuth tér 1. A borítékon kérjük feltüntetni:
„Igazgatási elõadói pályázat”.

Öcsöd Nagyközség Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

gazdálkodási elõadó állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– fõiskolai vagy egyetemi szintû végzettség és szak-

irányú szakképzettség, vagy a szakirányú szakképzettség
megszerzése folyamatban van.

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

Ellátandó feladatok:
– könyvelési feladatok ellátása, gépi adatfeldolgozása,

beszámolók készítése, anyagkészlet-gazdálkodási felada-
tok ellátása.

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

Az állás betölthetõ: 2008. március 6-ától.
A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónapos próba-

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

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

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Öcsöd
Nagyközség Önkormányzatának jegyzõjéhez címezve,
5451 Öcsöd, Kossuth tér 1. A borítékon kérjük feltüntetni:
„Gazdálkodási elõadói pályázat”.

Himod–Csapod–Répceszemere községek körjegyzõje
pályázatot hirdet

határozatlan idejû
pénzügyi ügyintézõi állás betöltésére

(Csapod községben)

Ellátandó feladatok: önkormányzati gazdálkodás, köny-
velõi feladatok, adóügyek.

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

Bérezés: a Ktv. szerint.
Próbaidõ: 6 hónap.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– mérlegképes könyvelõi végzettség,
– ECDL-végzettség,
– önkormányzatnál hasonló munkakörben szerzett

gyakorlat,
– jogosítvány.

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

A pályázat beadási határideje: a megjelenéstõl számított
15. nap.

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

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázatokat Németh Lászlóné körjegyzõ részére kell

megküldeni [9362 Himod, Kossuth u. 1., telefon: (96)
255-114].

Bükkszenterzsébet Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére

A munkakör a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. tv. 7–10. §-ai és a helyi önkormányzatok-
ról szóló 1990. évi LXV. tv. 36. § (1) bekezdése alapján
kerül betöltésre.

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

doktori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy ezek alóli

mentesítés,
– jogszabály által elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte-

lezettség vállalása,
– legalább hároméves közigazgatási gyakorlat,
– munkaköri egészségügyi alkalmasság.

Elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett vezetõi gyakorlat,
– számítógép-kezelõi ismeret.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó személyi adatait tartalmazó részletes szak-

mai önéletrajzot,
– iskolai végzettségét, szakképesítését tanúsító okira-

tok másolatát, az elõnyt biztosító feltétel okirati bizonyí-
tékának másolatát,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte-

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

rálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik,
– a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai elkép-

zeléseket.

Illetmény és egyéb juttatások a Ktv. és a vonatkozó he-
lyi rendelet szerint. Szükség esetén szolgálati lakást bizto-
sítunk.

A munkakör – a pályázat elnyerése esetén – azonnal be-
tölthetõ.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a próbaidõ 3 hónap.
A pályázatot zárt borítékban Bükkszenterzsébet község

polgármesteréhez (3257 Bükkszenterzsébet, Szabadság
u. 199.) címezve, „Pályázat jegyzõi munkakörre” jeligével
ellátva kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben
történõ megjelenést (2008. január 28.) követõ 30. nap
16 óra.
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A pályázat elbírálásáról Bükkszenterzsébet Község Ön-
kormányzatának Képviselõ-testülete a pályázat benyújtási
határidejét követõ 30 napon belül dönt.

Tab város jegyzõje
pályázatot hirdet

pénzügyi 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:
Ellátja a polgármesteri hivatal, valamint a körjegyzõ-

séghez tartozó 5 település (Bábonymegyer, Lulla, Sérsek-
szõlõs, Zala és Torvaj községek) pénztárosi feladatait,
készpénzfizetések és -bevételek szabályszerû lebonyolítá-
sát, nyilvántartások vezetését. Gondoskodik a költségveté-
si törvényben meghatározott támogatások igénylésének
elkészítésérõl. Elvégzi a bér- és bérjellegû kifizetések
számfejtését, az adatszolgáltatási kötelezettségnek havon-
ta eleget tesz a MÁK felé.

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
30. nap.

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

A munkakör betölthetõ: 2008. április 1-jétõl.
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.

Aszód Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

(2170 Aszód, Szabadság tér 9.)
pályázatot hirdet

gyámhivatali ügyintézõi állás betöltésére

Ellátandó feladatkör: Aszód Város Gyámhivatalának
ügyintézõi feladatai.

A kinevezés a 6 hónap próbaidõ lejárta után határozat-
lan idõre szól.

A munkakör 2008. április 1. napjával tölthetõ be.

Az ellátandó feladatok:
– a 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4–12. §-ában

meghatározott ügycsoportokban az önálló kiadmányozási
jogkörrel történõ ügyintézés a gyámhivatal vezetõjének
irányítása alatt,

– az ehhez tartozó nyilvántartások vezetése,
– az ehhez kapcsolódó statisztikai adatszolgáltatás.

Az állás betöltésének feltételei:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet szerint: jogász szak-

képzettség; fõiskolai szintû államigazgatási és szociális
igazgatási szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû
pedagógus szakképzettség és legalább 3 éves gyámügyi
vagy gyermekvédelmi gyakorlat; egyetemi vagy fõiskolai
szintû végzettség és szakirányú (szakosító) továbbképzés-
ben szerzett szociális szakigazgatási szervezõ szakkép-
zettség,

– számítógép-kezelési jártasság,
– kiváló kommunikációs készség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– gyámhivatali területen meglévõ gyakorlat, szakmai

tapasztalat,
– önálló munkavégzési képesség,
– meglévõ közigazgatási szakvizsga.

A javadalmazás a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. tv. szabályai szerint történik.
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A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget, szakképzettséget igazoló iratokat

vagy azok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat benyújtásának határideje: a közzétételt
(2008. február 7.) követõ 15. nap (Belügyi Közlöny,
www.kszk.gov.hu).

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

A pályázat benyújtásának helye postai úton: dr. Somor-
jai Márta gyámhivatal-vezetõ, Aszód Város Polgármesteri
Hivatalának Gyámhivatala, 2170 Aszód, Szabadság tér 9.

Aszód Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

(2170 Aszód, Szabadság tér 9.)
pályázatot hirdet

belsõ ellenõri állás betöltésére

Ellátandó feladatkör: az önkormányzat belsõ ellenõri
feladatai.

A kinevezés a 6 hónap próbaidõ lejárta után határozat-
lan idõre szól.

A munkakör 2008. április 1. napjával tölthetõ be.

Az ellátandó feladatok:
– a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 8–12. §-ában,

valamint az önkormányzati törvényvben meghatározott
feladatok.

Az állás betöltésének feltételei:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 11. §-a által

meghatározott követelmények,
– számítógép-kezelési jártasság,
– kiváló kommunikációs készség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– költségvetési területen meglévõ gyakorlat, szakmai

tapasztalat,
– önálló munkavégzési képesség,
– meglévõ közigazgatási szakvizsga.

A javadalmazás a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. tv. szabályai szerint történik.

A pályázathoz csatolni kell:
– kézzel írott szakmai önéletrajzot,

– a végzettséget, szakképzettséget igazoló iratokat
vagy azok hiteles másolatát,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat benyújtásának határideje: a közzétételt
(2008. február 7.) követõ 15. nap (Belügyi Közlöny,
www.kszk.gov.hu).

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

A pályázat benyújtásának helye postai úton: Kissné
Kulybus Gizella címzetes fõjegyzõ, Aszód Város Polgár-
mesteri Hivatala, 2170 Aszód, Szabadság tér 9.

Bakonycsernye község jegyzõje
pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintézõi munkakör betöltésére

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

kolai szintû közgazdasági vagy pénzügyi felsõoktatásban
szerzett szakképzettség),

– felhasználói szintû számítógépes ismeretek (Word,
Excel).

A pályázat elbírálásánál mérlegképes könyvelõi képesí-
tés elõnyt jelent.

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

(vagy annak feladását igazoló szelvényt).

A köztisztviselõi kinevezés 3 hónap próbaidõvel hatá-
rozatlan idõre szól, a munkakört teljes munkaidõben kell
ellátni.

A pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettséget.

Ellátandó munkakör: önkormányzati gazdálkodás,
könyvelés.

Bérezés: illetmény és egyéb juttatások a Ktv. és a helyi
rendelet szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2008. február 7.) számított
15. nap.

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

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
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A pályázatot Bakonycsernye község jegyzõje részére
(8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83.) kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet személye-
sen, illetve a 06 (22) 413-001-es telefonszámon.

Halászi–Máriakálnok és Püski községek
önkormányzatai

pályázatot írnak ki
körjegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– igazgatásszervezõi fõiskolai vagy állam- és jogtudo-

mány-egyetemi végzettség, jogi vagy közigazgatási szak-
vizsga,

– legalább 3 (három) év közigazgatási gyakorlat,
– számítógép felhasználói szintû ismerete (Word,

Excel),
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– 3 (három) hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bi-

zonyítványt,
– a körjegyzõi munkakör ellátásával kapcsolatos szak-

mai programot.

A pályázat elbírálásánál elõnyt élvez:
– idegen nyelv ismerete (német vagy angol),
– gépjármû-vezetõi engedély megléte.

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

Szolgálati lakást biztosítani nem tudunk.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázatnak
a Belügyi Közlönyben történõ megjelenését (2008. feb-
ruár 7.) követõ 15. nap.

A pályázat elbírálása: a pályázati határidõ lejártát kö-
vetõ legközelebbi együttes ülés idõpontja.

A állás betölthetõ: 2008. április 1-jétõl.
A kinevezés idõtartama határozatlan idejû, a Ktv. 11/B. §

(1) bekezdése alapján 3 hónap próbaidõ kikötésével.
A pályázatot zárt borítékban, tértivevénnyel a követke-

zõ címre kell eljuttatni: Halászi Község Önkormányza-
tának polgármestere, Majthényi Tamás, 9228 Halászi,
Kossuth Lajos utca 38. A borítékon kérjük feltüntetni:
„Körjegyzõi pályázat”.

Heves Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

Heves Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatalában

a pénzügyi és gazdasági iroda
irodavezetõi álláshelyére

A munkakör betöltésekor a határozatlan idejû pénzügyi
ügyintézõi kinevezéssel egyidejûleg a Pénzügyi és Gazda-
sági Iroda vezetésére szóló – az 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.)
szerinti fõosztályvezetõ-helyettesi szintnek megfelelõ –
vezetõi megbízatásra is sor kerül. Ez vagyonnyilatkozat-
tételi és amennyiben még nincs, egy éven belüli közigaz-
gatási szakvizsga letételi kötelezettséget von maga után.

Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv., valamint a
22/2003. (IX. 26.) Hev. Ör. rendelet vonatkozó rendelke-
zései szerint.

Ellátandó feladat:
Vezeti a Pénzügyi és Gazdasági Irodát, felelõs az irodá-

hoz csoportosított feladatok hatékony és célszerû, gyors,
szakszerû és törvényes ellátásáért, az eredményes mun-
káért. Az iroda feladatai: segíti a képviselõ-testület és az
önkormányzati bizottságok tevékenységét, ellátja az ön-
kormányzat költségvetési törvénybõl, gazdálkodási fel-
adataiból adódó tevékenységet, adóhatósági tevékenysé-
get lát el. Közremûködik az önkormányzat intézményei-
nek pénzügyi-gazdasági ellenõrzési feladatainak, az ön-
kormányzat által alapított alapítványok pénzügyi felada-
tainak, az Önkormányzati Tûzoltóság, a Cigány Kisebb-
ségi Önkormányzat gazdasági feladatainak ellátásában.
A feladatok részletes leírását a Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és mûködési szabályzata tartalmazza.

Alkalmazási feltételek:
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet I. számú mellékletében az
I/16. pontjában a pénzügyi igazgatási feladatoknál, vagy
a II/2. pontjában gazdálkodással kapcsolatos feladatok-
nál az I. besorolási osztályhoz meghatározott felsõfokú
– egyetemi, vagy fõiskolai – végzettség és szakképesítés,

– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– munkakörre való egészségügyi alkalmasság.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási szakvizsga,
– közigazgatásban szerzett vezetõi gyakorlat,
– PM könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartá-

sába történt felvétel államháztartás szakon.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a jelölt részletes szakmai elképzeléseit, hogy a Pénz-

ügyi és Gazdasági Iroda vezetése során milyen elveket és
gyakorlati elképzeléseket kíván megvalósítani.
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A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget, képesítést igazoló dokumentumok má-

solatait.

A pályázatot a kiírás Belügyi Közlönyben való megjele-
nését (2008. február 7.) követõ 15 napon belül lehet be-
nyújtani Heves város jegyzõjéhez a 3360 Heves, Erzsébet
tér 2. címre postán vagy személyesen. A borítékon kérjük
feltüntetni: „Pénzügyi és Gazdasági Iroda irodavezetõi pá-
lyázat”.

Az állás betöltésérõl a polgármester egyetértésével a
jegyzõ dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 15. nap, annak eredményérõl az elbírálást kö-
vetõ 8 napon belül a pályázók értesítést kapnak.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
További információ: Szabó Sándor jegyzõtõl kérhetõ,

telefon: (36) 546-159.

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
mérlegképes könyvelõ álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– legalább középfokú iskolai végzettség és mérlegké-

pes könyvelõi képesítés,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Elõnyben részesül:
– államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyve-

lõi képesítés,
– önkormányzati vagy költségvetési szervnél szerzett

gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

Az ellátandó munkakör: Hódmezõvásárhely Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáján
szakirányú feladatok ellátása.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben és a 41/2003. (12. 02.) közgyûlési ren-
deletben elõírtak alapján.

Az álláshely betölthetõ: a pályázatok elbírálását köve-
tõen azonnal.

A pályázat benyújtási határideje: a pályázatnak a Bel-
ügyi Közlönyben történõ megjelenését (2008. február 7.)
követõ 15. nap déli 12 óráig történõ megérkezése.

A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30 napon belül.

A pályázat benyújtásának helye: Hódmezõvásárhely
Megyei Jogú Város jegyzõjének, 6800 Hódmezõvásár-
hely, Kossuth tér 1.

Bõvebb felvilágosítás kérhetõ: dr. Kis Zsuzsanna sze-
mélyzeti referenstõl személyesen a Polgármesteri Hivatal
emelet 25/A szobában, vagy telefonon a (62) 530-198-as
számon.

Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat
és Bakonykúti Községi Önkormányzat

pályázatot hirdet
Iszkaszentgyörgy–Bakonykúti Községek

Körjegyzõsége
aljegyzõ munkakörének betöltésére

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

vezõi képesítés 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, közjegyzõ által hitelesí-

tett okiratmásolatot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– szakmai elképzeléseket.

Az aljegyzõ feladata a körjegyzõ helyettesítése és a kör-
jegyzõ által meghatározott feladatok ellátása.

Az aljegyzõ illetményének megállapítása a köztisztvi-
selõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján
történik.

A kinevezés kezdõ idõpontja: 2008. június 1.
A kinevezés három hónap próbaidõvel határozatlan idõ-

re szól.

A pályázatot 2 példányban kell benyújtani:
a) határideje: az Önkormányzati és Területfejlesztési

Minisztérium Belügyi Közlönyében való megjelenéstõl
(2008. február 7.) számított 15. nap,
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b) helye: a pályázatot Iszkaszentgyörgy Községi Ön-
kormányzat polgármesterénél – 8043 Iszkaszentgyörgy,
Kossuth tér 1. – kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni:
„Aljegyzõi pályázat”.

A pályázatok elbírálásáról Iszkaszentgyörgy Községi
Önkormányzat Képviselõ-testülete és Bakonykúti Köz-
ségi Önkormányzat Képviselõ-testülete együttes ülés ke-
retében dönt.

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

A pályázatokat a Ktv. 10. § (9) bekezdésében foglaltak-
nak megfelelõen kezeljük.

Kartal nagyközség jegyzõje
pályázatot hirdet

a Polgármesteri Hivatal Mûszaki Ügyosztályán
építésügyi-igazgatási ügyintézõ munkakör

betöltésére

Ellátandó feladatok: építésügyi hatósági ügyek döntésre
való elõkészítése és végrehajtása kiemelt munkakörben,
továbbá beruházás-elõkészítés, tervezés-koordinálás, tele-
pülésfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati feladatok
elõkészítése, építésügyi nyilvántartások vezetése, jelenté-
sek készítése.

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

tõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki)
szakképzettség, vagy ezekkel egyenértékûnek elismert
végzettség,

– kinevezés esetén a Ktv. 22/A. §-a alapján vagyonnyi-
latkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

Elõnyt jelent:
– a közigazgatási gyakorlat,
– idegennyelv-ismeret (angol, német, francia).

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

rajzot,
– az iskolai végzettségre, szakképzettségre vonatkozó

okmányok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A kinevezés –3 hónap próbaidõ kikötésével– határozat-
lan idõre szól.

Besorolás, illetmény és egyéb juttatások megállapítása
a köztisztviselõk jogállásáról szóló, módosított 1992. évi
XXIII. tv. alapján történik.

Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölt-
hetõ.

A pályázatokat a Belügyi Közlönyben történõ megjele-
néstõl (2008. február 7.) számított 15 napon belül lehet
benyújtani Kartal nagyközség jegyzõjéhez (2173 Kartal,
Baross u. 103.).

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõ
15 napon belül – a polgármester egyetértésével – a jegyzõ
dönt.

Kartal nagyközség jegyzõje fenntartja a jogot a pályá-
zati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

További felvilágosítást a nagyközségi jegyzõtõl lehet
kérni a 06 (28) 567-085-ös telefonszámon.

Kenderes Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

közterület-felügyelõi munkakör betöltésére

Az állás 2008. április 1-jétõl tölthetõ be.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– rendészeti szakközépiskolai végzettség, vagy ezzel

egyenértékû más korábbi képzési formában szerzett vég-
zettség; rendõr szakközépiskolai, határrendészképzõ szak-
iskolai végzettség; középiskolai végzettség és rendõri
szakképesítés vagy ezzel egyenértékû más korábbi szak-
képesítés, határrendész szakképesítés vagy ezzel egyenér-
tékû más korábbi szakképesítés; középiskolai végzettség
és közterület-felügyelõi vizsga,

– közterület-felügyelõre vonatkozó egészségügyi al-
kalmasság.

Ellátandó feladatok:
– a közterület-felügyeletrõl szóló 1999. évi LXIII. tör-

vényben meghatározott feladatok Kenderes településen.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– szakképzettséget, iskolai végzettséget tanúsító okira-

tok, bizonyítványok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2008. február 7.) számított
15. nap.
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A pályázatot „Közterület-felügyelõi pályázat” jeligével
ellátott zárt borítékban kell benyújtani Kenderes város
jegyzõjéhez, cím: 5331 Kenderes, Szent István út 56.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ 15 napon belül.

A határidõben beérkezett pályázatok elbírálása a csatolt
dokumentumok és személyes meghallgatás útján történik.

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

A kinevezés elõtt egészségügyi alkalmassági vizsgála-
ton kell részt venni a 78/1999. (XII. 29.) EüM–BM együt-
tes rendelet alapján.

Illetmény, egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.

A pályázattal kapcsolatban további információ Pádár
Lászlóné jegyzõtõl kérhetõ az (59) 328-214-es számon
vagy a jegyzo@kenderes.hu címen.

A pályázati eljárás eredménytelenné történõ nyilvánítá-
sának jogát fenntartjuk.

Kenderes Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintézõ munkakör betöltésére

Az állás 2008. április 1-jétõl tölthetõ be.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– középiskolai végzettség és közgazdasági szakkép-

zettség vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés,
– középiskolai végzettség és az OKJ szerinti mérlegké-

pes könyvelõ – államháztartási szak – szakképesítés,
– legalább felhasználói szintû számítógépes ismeret,
– büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent:
– költségvetési szervnél szerzett szakmai gyakorlat,
– mérlegképes könyvelõi szakképesítés (államháztar-

tási szak).

Ellátandó feladatok:
– pénz-, készpénzkezeléssel kapcsolatos feladatok el-

látása,
– nem rendszeres kifizetések számfejtése és az ezzel

kapcsolatos jelentések elkészítése,
– házipénztári forgalom, bevételek, kiadások kontíro-

zása, könyvelése.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,

– szakképzettséget, iskolai végzettséget tanúsító okira-
tok, bizonyítványok másolatát,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2008. február 7.) számított
15. nap.

A pályázatot „Köztisztviselõi pályázat” jeligével ellá-
tott zárt borítékban kell benyújtani Kenderes város jegyzõ-
jéhez, cím: 5331 Kenderes, Szent István út 56.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ 15 napon belül.

A határidõben beérkezett pályázatok elbírálása a csatolt
dokumentumok és személyes meghallgatás útján történik.

Sikeres pályázat esetén a kinevezés határozatlan idõre
szól, a munkakört teljes munkaidõben kell ellátni, 3 hónap
próbaidõ kikötésével.

Illetmény, egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.

A pályázattal kapcsolatban további információ Pádár
Lászlóné jegyzõtõl kérhetõ az (59) 328-214-es számon
vagy a jegyzo@kenderes.hu címen.

A pályázati eljárás eredménytelenné történõ nyilvánítá-
sának jogát fenntartjuk.

Kiskõrös város jegyzõje
pályázatot hirdet

építéshatósági ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló, módo-

sított 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet által elõírt
= egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki,

építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzem-
mérnöki) szakképzettség,

= fõiskolai szintû településmérnöki (városgazdasági
mérnöki) szakképzettség.

Ellátandó feladatok: a munkaköri leírásban, valamint az
osztályvezetõ által meghatározottak szerint végzi a jegyzõ
hatáskörébe tartozó kiemelt városi építésügyi igazgatási
feladatokat.

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okira-

tok hiteles másolatát,
– szakmai önéletrajzot.
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Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény – valamint a 20/1992. (XII. 17.) Önk. ren-
delet a köztisztviselõk munkavégzésének, illetményének
és egyéb juttatásainak szabályozásáról – alapján.

Az állás betöltésének kezdõ idõpontja: 2008. feb-
ruár 1-jétõl, határozott idõre, a munkakört jelenleg betöltõ
személy gyed, gyes idejére.

Próbaidõ tartama: 3 hónap.

A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben
való megjelenést (2008. február 7.) követõ 20. nap.

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

A pályázatokat Kiskõrös város jegyzõje részére (6200
Kiskõrös, Petõfi tér 1.) kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni Kiskõrös város
jegyzõjénél lehet személyesen, illetve a (78) 311-122-es
telefonszámon.

Mány 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 XXIII. törvény 8. § (1) bekez-
dése, valamint a 10. § (1) bekezdése alapján Mány Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete jegyzõi állás be-
töltésére pályázatot hirdet.

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

doktori, vagy okleveles közigazgatási menedzseri képe-
sítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Ktv. sze-
rint megadott mentesítés,

– legalább kétéves közigazgatási vezetõi gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– kézzel írott részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok

másolatát (az eredetit a meghallgatáskor kell bemutatni),
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképze-

léseket,
– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó vál-

lalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget, illetve
hogy hozzájárul-e a pályázatának nyílt ülésen történõ tár-
gyalásához.

Elõny:
– németnyelv-tudás.

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

Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvény és a 9/2001. (X. 31.)
számú önkormányzati rendelet alapján.

A pályázat benyújtásának helye, határideje: a pályá-
zat Belügyi Közlönyben történt megjelenését (2008. feb-
ruár 7.) követõ 15. nap, Mány Község Képviselõ-testület
részére címezve (2055 Mány, Rákóczi u. 67.), zárt boríték-
ban. A borítékra kérjük ráírni: „Jegyzõi pályázat”.

A pályázatot a képviselõ-testület a pályázat benyújtásá-
ra elõírt határidõt követõen bírálja el.

Az állás 2008. április 1-jével tölthetõ be.
A pályázattal kapcsolatosan információ kérhetõ: Szabó

Zoltántól, a pénzügyi bizottság elnökétõl, telefon: 06 (30)
525-5653.

Rábahidvég, Püspökmolnári községek
önkormányzatai

pályázatot hirdetnek
Rábahidvég székhellyel

körjegyzõi állás betöltésére

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

doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább 2 éves, közigazgatási szervnél szerzett veze-

tõi és szakmai gyakorlat.

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

másolata,
– részletes szakmai önéletrajz.

Betöltendõ munkakör: a pályázatot kiíró önkormányza-
tok körjegyzõi feladatainak ellátása.

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

Az állás betölthetõ: 2008. április 1-jétõl, a kinevezés ha-
tározatlan idõre szól. Próbaidõ idõtartama: 3 hónap.
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A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2008. február 7.) számított
15 napon belül.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-
tására elõírt határidõ lejártát követõ 15 napon belül.

A pályázat elbírálásának módja: Rábahidvég és Püspök-
molnári Községek Önkormányzata Képviselõ-testületei-
nek együttes ülésén.

A pályázatot Borsits Zoltán, Rábahidvég község polgár-
mesterének kell benyújtani. Cím: 9777 Rábahidvég,
Bertha Gy. u. 13. Telefon: (30) 937-6762.

Sarkad Város Polgármesteri Hivatalának jegyzõje
pályázatot hirdet

gazdálkodással kapcsolatos adóügyi munkakör
betöltésére

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

(II. 3.) Korm. rendeletben foglaltak alapján.

Ellátandó feladatok:
– helyi adókkal kapcsolatos ügyintézés.

Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.

A pályázathoz csatolni kell:
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– részletes fényképes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettségeit, szakképzettségeit, igazoló ok-

iratokat.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2008. február 7.) számított
15. nap.

A munkakör betölthetõ: a pályázat elbírálásától számí-
tott 30 napon belül.

A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónapos próba-
idõ kikötésével.

A pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtási ha-
táridõt követõ 30 napon belül a munkáltatói jogkör gya-
korlója dönt, a pályázat eredményérõl a pályázók tájékoz-
tatást kapnak.

A pályázatot zárt borítékban, dr. Sipos Lajos jegyzõjé-
hez kell benyújtani, Sarkad Város Polgármesteri Hivatala,
5720 Sarkad, Kossuth u. 27.

Tab város jegyzõje
pályázatot hirdet

környezetvédelmi 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,
– egyetemi szintû biológus (ökológus), geológus, me-

teorológus, környezetmérnök vagy közgazdasági felsõok-
tatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai
szintû agrár-felsõoktatásban szerzett szakképzettség vagy
vegyészmérnök, építészmérnök, építõmérnök, biomérnök,
környezetmérnök, mérnök-fizikus szakképzettség; fõis-
kolai szintû településmérnök szakképzettség; szakirányú
(szakosító) továbbképzésben szerzett környezetvédelmi
vagy természetvédelmi szakmérnök szakképzettség.

Ellátandó feladatok:
Tab város és a körjegyzõséghez tartozó 5 település ille-

tékességi területén ellátja a környezet- és természetvéde-
lemmel, a szilárd- és folyékonyhulladék-kezeléssel, a ter-
mõfölddel és erdõkkel, az állategészségüggyel, a növény-
védelemmel, a szõlõtermesztéssel és borgazdálkodással,
vadkárbejelentéssel, az ebekkel és veszélyes ebekkel, ve-
szélyes állat tartásával, az állatok védelmével, valamint az
állatok nyilvántartásával, a vízügyi igazgatással, a közte-
rületen lévõ, illetve helyi védelem alatt álló fák kivágásá-
val kapcsolatos feladat- és hatásköröket. Elkészíti a mun-
kaköréhez kapcsolódó pályázatokat.

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. február 7.) számított
15. nap.

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

A munkakör betölthetõ: a pályázat elbírálása után
azonnal.

A kinevezés határozatlan idõre szól, 3 hónapos próba-
idõ kikötésével. A kinevezés feltétele a vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettség vállalása.
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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.

Taksony Nagyközség Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

közterület-felügyelõi munkakör betöltésére

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

(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 13. pontja alapján,
– számítógép felhasználói szintû ismerete.

Elõnyt jelent:
– hasonló területen szerzett legalább 2 éves tapasztalat,
– közigazgatási alapvizsga megléte.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettségrõl, egyéb képesítésekrõl szóló ok-

iratok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Alkalmazás, illetmény és egyéb juttatások: a köztisztvi-
selõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, vala-
mint a Közszolgálati szabályzatban, illetve a helyi rende-
letben foglaltaknak megfelelõen.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2008. február 7.) számított
15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a Belügyi Közlöny-
ben történõ megjelenéstõl számított 30. nap.

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen
Taksony Nagyközség Önkormányzatának jegyzõje – a
polgármester egyetértésével – dönt.

Az állás betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
A pályázatot az alábbi címre kérjük eljuttatni: Taksony

Nagyközség Önkormányzatának jegyzõje, Széll Attila,
2335 Taksony, Fõ út 85. A borítékra kérjük ráírni: „Közte-
rület-felügyelõi pályázat”.

A kiíró fenntartja a pályázatok eredménytelenné nyilvá-
nítási jogát.

A pályázatokkal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás
kérhetõ a 06 (24) 520-781-es telefonszámon.

Szervezeti hírek

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
ALAPÍTÓ OKIRATA

A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
alapító okirata

2007

A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-a, valamint a fel-
sõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továb-
biakban: Ftv.) 16. §-ának (1) bekezdése és a 115. § (2) be-
kezdésének b) pontja alapján az alábbi alapító okiratot
adom ki.

Az intézmény jogelõdei: az 1782-ben, a budai tudo-
mányegyetemen megnyílt Institutum Geometrico-Hydro-
technicum, az 1846-ban felállított József Ipartanoda, a mû-
ködését 1871-ben megkezdõ Királyi József Mûegyetem és
a m. kir. József Nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem megalakításáról szóló 1934. évi X. törvénycikkel
megalapított, több intézményt egyesítõ m. kir. József
Nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, amely-
bõl a budapesti Mûszaki Egyetem átszervezésérõl szóló
1949. évi 15. sz. tvr. értelmében alakult meg a Budapesti
Mûszaki Egyetem.

Ugyancsak az intézmény elõdjének tekinthetõ az
1951-ben alakult Közlekedési Mûszaki Egyetem, amely
1955-tõl az 1952-ben Építõipari Mûszaki Egyetem néven
önállósult Mérnöki és Építészmérnöki Karral együtt ön-
álló Építõipari és Közlekedési Mûszaki Egyetemként mû-
ködött.

A Budapesti Mûszaki Egyetem, valamint az Építõipari
és Közlekedési Mûszaki Egyetem egyesítésérõl szóló
1967. évi 14. sz. tvr. értelmében sor került a Budapesti
Mûszaki Egyetem, valamint az Építõipari és Közlekedési
Mûszaki Egyetem egyesítésére, Budapesti Mûszaki Egye-
tem megnevezéssel.

Az intézmény jelenlegi nevét a felsõoktatási intézmény-
hálózat átalakításáról, továbbá a felsõoktatásról szóló
1993. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 1999. évi
LII. törvény állapította meg, 2000. január 1-jei hatállyal.

1. Az intézmény hivatalos neve: Budapesti Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem.

Rövidített megnevezése: BME.
Idegen nyelvû elnevezései: Budapest University of

Technology and Economics (BME),
Technische und Wirtschaftswissenschaftliche Universi-

tät Budapest (BME),
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Université des Sciences Techniques et Economiques de
Budapest (BME),

��������	
�� �����	���� �������	
���

�
�������	
�� ���
 (���).

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

3. Az intézmény fenntartójának, alapító jogok gyakorló-
jának:

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

4. Az intézmény mûködési helye:

4.1. székhelye: 1111 Budapest, Mûegyetem rakpart 3.

4.2. telephelyei:
– Nagytétényi út 283.,
– Törökbálint Depó, Hosszúréti u.

4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének helye:
– 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk út 18/A (kifutó

fõiskolai szintû képzés).

4.4. Az intézmény által alapított és fenntartott közokta-
tási intézmény:

neve: Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem Diószegi Úti Bölcsõde és Óvoda,

címe: 1113 Budapest, Diószegi út 51.

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: 803119

7. Az intézményhez részben önállóan gazdálkodó költ-
ségvetési szerv nem tartozik.

8. Az intézmény tevékenységi körei

8.1. Az intézmény állami feladatként ellátandó alapte-
vékenysége:

– A 8.1.1. pontban meghatározott képzési területen osz-
tott képzésben alapképzést, mesterképzést, valamint egy-
séges, osztatlan képzést, illetve doktori képzést, továbbá
szakirányú továbbképzést folytathat, s e képzésben okle-
velet ad ki.

– Az 1993. évi LXXX. törvény szerint kifutó képzési
rendszerben egyetemi és fõiskolai szintû képzést folytat.

– A 8.1.2. pontban meghatározott szakmacsoportban
felsõfokú szakképzést folytathat s e képzésben bizonyít-
ványt ad ki.

– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudo-
mányterületeken, illetve mûvészeti ágban, alap-, alkalma-

zott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudomány-
szervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást
támogató egyéb kutatásokat végez.

– Közoktatási intézmény alapítójaként és fenntartója-
ként közoktatási feladatokat lát el.

– A nemzeti és az egyetemes kultúra és a mûvészetek
közvetítésével, mûvelésével és fejlesztésével, az anya-
nyelvi és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzá-
járul a hallgatóknak az értelmiségi létre történõ felkészíté-
séhez.

– Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szük-
séges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja.

– Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést
végez.

– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére
tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári és laboratóriumi
szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sporto-
lási lehetõséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat,
amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvite-
lét és egészségügyi ellátását szolgálják.

– Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
– Általános mûszaki és gazdaságtudományi könyvtári,

valamint országos mûszaki szakkönyvtári szolgáltatást
nyújt.

– Az alkalmazásában lévõ közalkalmazottak ellátásával
kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok
szerint.

– Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és
folyamatos fejlesztésével kapcsolatban feladatokat lát el.

A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenység-
ként látja el, amelynek alapvetõ anyagi feltételeit a fenn-
tartó által biztosított és az államháztartás alrendszereibõl
származó támogatások, átvett pénzeszközök biztosítják,
valamint az államháztartáson kívüli forrásból származó
bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon.

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök
szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

alaptevékenységek:
80.30 felsõoktatás,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
72.30 adatfeldolgozás,
72.40 adatbázis-tevékenység, online kiadás,
92.32 mûvészeti kiegészítõ tevékenység,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése.

8.1.1. Képzési terület és képzési szint, amelyeken az in-
tézmény képzést folytat, illetve folytathat

képzési terület:
– gazdaságtudományok,
– informatika,
– mûszaki,
– pedagógusképzés,
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– társadalomtudományi,
– természettudomány;

alapképzés:
székhelyen, telephelyen: gazdaságtudományok, infor-

matika, mûszaki, pedagógusképzés, társadalomtudomá-
nyi, természettudomány;

mesterképzés:
székhelyen, telephelyen: gazdaságtudományok, mûsza-

ki, informatika, társadalomtudományi.

8.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben
az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat:

székhelyen, telephelyen:
– elektrotechnika-elektronika,
– gépészet,
– közgazdaság,
– informatika,
– ügyvitel,
– kereskedelmi-marketing, üzleti adminisztráció,
– közlekedés.

8.1.3. Tudományterület, mûvészeti ágak, amelyen dok-
tori képzés folyik, doktori fokozatot ítélhet oda:

– bölcsészettudományok,
– mûszaki tudományok,
– társadalomtudományok,
– természettudományok,
– mûvészetek.

8.2. Az intézmény az alaptevékenységén belül jogosult
olyan kiegészítõ tevékenység végzésére, amelyet az alapte-
vékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak
részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott
kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez. Az e
tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termék-elõál-
lítás értékesítésébõl származó bevételnek fedeznie kell a
tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üze-
meltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos
hányadát is –, a bevétel fel nem használható részének fi-
gyelembevétele mellett.

Ilyen tevékenységek elsõsorban:
– Az Ftv. a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. tör-

vényben és a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény-
ben foglaltak szerint a felsõoktatásnak nem minõsülõ
szakképzést folytat;

– a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás
nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képzési és
kimeneti követelményekben, a szakmai és vizsgakövetel-
ményekben és a tantervekben, illetve szakképzési progra-
mokban foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez;

– felvételi elõkészítõ és egyéb tanfolyamok tartása;
– továbbképzés;
– felnõttképzési tevékenység;
– az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, szakké-

pesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés foly-
tatása;

– költségtérítéses középfokú oktatás;

– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken, mû-
vészeti ágban, kultúramûvelés és -fejlesztés, mûvészeti,
szaktanácsadói és egyéb tevékenység;

– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak
hasznosítása (helyiségek, eszközök tartós és eseti bérbe-
adása, elhasználódott, feleslegessé vált, valamint az alap-
feladatok ellátása során létrehozott áru és készlet értékesí-
tése);

– fordítás, tolmácsolás, adatfeldolgozás, exportszolgál-
tatás;

– mérnöki, szakértõi tevékenység, elemzés, szaktanács-
adás, tervkészítés, bírálat, minõsítés, szakvélemény, mû-
szaki elemzés, vizsgálati, tanúsítási tevékenység;

– K+F kutatáshoz kapcsolódó szolgáltatás, fejlesztés-
hez kapcsolódó tevékenység, kísérleti tevékenység, ipar-
jogvédelmi tevékenységek, kutatási pályázatok kidolgozá-
sa, mérõhely-kialakítás, mérés, számítástechnikai szolgál-
tatások, laborvizsgálatok, diagnosztika, mûszaki, gazda-
sági szolgáltatások, mintavétel, technológia transzferrel
kapcsolatos szolgáltatások, hanganyag-digitalizálás, tesz-
telés, online szolgáltatások, piac- és közvélemény-kutatás;

– nyelvvizsgáztatási tevékenység;
– nyelvoktatás,
– gazdasági tanácsadás.

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök
szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

kiegészítõ tevékenységek:
22.11 könyvkiadás,
22.12 napilapkiadás,
22.13 idõszaki kiadvány kiadása,
22.15 egyéb kiadás,
22.21 napilapnyomás,
22.22 máshova nem sorolt nyomás,
22.23 könyvkötés,
22.24 nyomdai elõkészítõ tevékenyég,
22.25 kisegítõ nyomdai tevékenység,
22.31 hangfelvétel-sokszorosítás,
22.32 videofelvétel-sokszorosítás,
22.33 számítógépes adathordozó sokszorosítása,
26.15 mûszaki, egyéb üvegtermék gyártása,
29.56 máshova nem sorolt egyéb speciális gép

gyártása,
31.62 máshova nem sorolt egyéb villamos termék

gyártása,
52.47 könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem,
55.21 ifjúsági turistaszállás-szolgáltatás,
55.23 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
63.21 egyéb szárazföldi szállítást segítõ tevékenység,
70.20 ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
70.32 ingatlankezelés,
71.10 gépkocsikölcsönzés,
71.33 irodagép, számítógép kölcsönzése,
71.34 máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése,
72.10 hardver-szaktanácsadás,
72.21 szoftverkiadás,
72.22 egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás,
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72.30 adatfeldolgozás,
72.40 adatbázis-tevékenység, online kiadás,
72.60 egyéb számítástechnikai tevékenység,
74.13 piac- és közvélemény-kutatás,
74.14 üzletviteli tanácsadás,
74.20 mérnöki tevékenység, tanácsadás,
74.30 mûszaki vizsgálat, elemzés,
74.40 hirdetés,
74.50 munkaerõ-közvetítés,
74.81 fényképészet,
74.85 titkári, fordítói tevékenység,
74.87 máshova nem sorolt, egyéb gazdasági

szolgáltatás,
75.12 társadalmi szolgáltatások igazgatása,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
92.11 film-, videogyártás,
92.12 film-, videoterjesztés,
92.31 alkotó és elõadó-mûvészet,
92.32 mûvészeti kiegészítõ tevékenység,
92.34 máshova nem sorolható egyéb szórakozás,
92.40 hírügynökségi tevékenység,
93.01 textil-, szõrmemosás, -tisztítás
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.62 egyéb sporttevékenység.

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.

Az alap- és vállalkozási tevékenységek szétválasztásá-
nak elveit és a vállalkozási szerzõdéskötés rendjét az in-
tézmény belsõ szabályzata rögzíti.

8.3.1. Az intézmény vállalkozási tevékenységeinek tevé-
kenységi körök (TEÁOR) szerinti részletes felsorolása:

22.11 könyvkiadás,
22.12 napilapkiadás,
22.13 idõszaki kiadvány kiadása,
22.15 egyéb kiadás,
22.21 napilapnyomás,
22.22 máshova nem sorolt nyomás,
22.23 könyvkötés,
22.24 nyomdai elõkészítõ tevékenyég,
22.25 kisegítõ nyomdai tevékenység,
22.31 hangfelvétel-sokszorosítás,
22.32 videofelvétel-sokszorosítás,
22.33 számítógépes adathordozó sokszorosítása,
26.15 mûszaki, egyéb üvegtermék gyártása,

29.56 máshova nem sorolt egyéb speciális gép
gyártása,

31.62 máshova nem sorolt egyéb villamos termék
gyártása,

52.47 könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem,
55.21 ifjúsági turistaszállás-szolgáltatás,
55.23 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
63.21 egyéb szárazföldi szállítást segítõ tevékenység,
70.20 ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
70.32 ingatlankezelés,
71.10 gépkocsikölcsönzés,
71.33 irodagép, számítógép kölcsönzése,
71.34 máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése,
72.10 hardver-szaktanácsadás,
72.20 szoftver-szaktanácsadás, -ellátás,
72.21 szoftverkiadás,
72.22 egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás,
72.60 egyéb számítástechnikai tevékenység,
74.13 piac- és közvélemény-kutatás,
74.14 üzletviteli tanácsadás,
74.20 mérnöki tevékenység, tanácsadás,
74.30 mûszaki vizsgálat, elemzés,
74.40 hirdetés,
74.50 munkaerõ-közvetítés,
74.81 fényképészet,
74.85 titkári, fordítói tevékenység,
74.87 máshova nem sorolt, egyéb gazdasági

szolgáltatás,
75.12 társadalmi szolgáltatások igazgatása,
92.11 film-, videogyártás,
92.12 film-, videoterjesztés,
92.31 alkotó és elõadó-mûvészet,
92.34 máshova nem sorolható egyéb szórakozás,
92.40 hírügynökségi tevékenység,
93.01 textil-, szõrmemosás, -tisztítás,
92.62 egyéb sporttevékenység.

9. Az intézmény tagolásának elvei (az 1. számú mellék-
letnek megfelelõen):

Az egyetem divizionális szervezetként mûködik, veze-
tése stratégiai és operatív végrehajtó szintekre tagozódik.
Az egyetem a karokat és a tudásközpontokat tekinti divízi-
óknak, melyek között a munkamegosztás tárgyi elvû, kép-
zési ágak és tudományágak szerinti. Az intézmény oktatási
és tudományos kutatási feladatokat ellátó, valamint az ok-
tatás és tudományos kutatás irányítását segítõ és törzskari,
az oktatást és tudományos kutatást szolgáltatásaikkal köz-
vetlenül, és bevételeikkel közvetetten támogató, továbbá
rendszerfenntartó és rendszerellátó szolgáltatásokkal segí-
tõ szervezeti egységekre tagozódik.

Az intézmény az Ftv. szerinti szervezeti felépítését, ta-
golását az egyes szervezeti egységeket és mûködésük
rendjét a Szervezeti és mûködési szabályzat határozza
meg.

Az intézmény vezetõi, magasabb vezetõ megbízású
közalkalmazottaival kapcsolatos emberi erõforrás-mene-
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dzselési feladatokat, valamint a 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, 370420/2002/0120
számú vagyonkezelési szerzõdéssel.

10.2. Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok: nincs
az intézménynek.

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maxi-

mális hallgatói létszám 27 000 fõ, amely számított hall-
gatói létszámként 21 018 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 dokumen-
tumai a Szervezeti és mûködési szabályzat mellékletét ké-
pezik.

13. Az alapító okirat a 7178-1/2007. számú alapító ok-
irat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

Budapest, 2007. november 12.

(29937-9/2007.)

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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ÁLLAMI VAGYON HASZNOSÍTÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZAT VISSZAVONÁSA

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (1024 Budapest, Lövõház út 39. szám, a továbbiakban: kiíró) az
állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet vonatkozó fejezetei alapján nyilvános
pályázat keretében közzétett, üzemanyagtöltõ állomás létesítésre és üzemeltetésére a Magyar Állam tulajdonában és
a kiíró vagyonkezelésében lévõ Becsehely, 068/26., 068/27., 068/23., 068/24., 068/30., 068/12., 065/3., 068/29. és
067/3. hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó pályázatot visszavonjuk.

AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATAI

Összefoglaló
a Magyar Szocialista Párt 2005–2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenõrzésérõl (0747)

A Párt a vizsgált idõszak éves gazdálkodási beszámolóit a párttörvényben elõírt határidõn belül, meghatározott formá-
ban és tartalommal közzétette. A 2005. évi beszámolót a helyszíni ellenõrzés észrevételére ismételten megjelentette, mi-
vel egy belföldi magánszemély 3418 ezer Ft hozzájárulását nem nevesítette, amely összeg a beszámolósorban szerepelt.
A beszámolókat a Párt internetes honlapján is nyilvánosságra hozta. A 2005. évi módosított, és 2006. évi beszámolók a
szabályozásnak megfelelõen és a fõkönyvi kivonattal egyezõen, megbízható és valós képet adtak a gazdálkodásról.

A Párt könyvvezetési és beszámolási szabályozásának rendszere 2005. január 1-jével megújított számviteli szabályo-
zásokon alapult. A számviteli politika és kapcsolódó szabályzatai érvényesítette a számviteli törvény hatályos elõírásait,
tükrözte a szervezet gazdálkodási sajátosságait. A szabályozást az elõzõ ÁSZ-ellenõrzés felhívására kiegészítették az
önkormányzati tulajdonú ingatlanok kedvezményes használatának értékelési szabályaival. A gazdálkodási változásokra
figyelemmel kiadott számlarendjében összehangoltan szabályozta a párttörvény szerinti beszámolósorok és fõkönyvi
számlák kapcsolati megfeleltetését.

A könyvvezetés a kettõs könyvvitel rendszerében központilag, az alapbizonylatok számítógépes feldolgozásával,
mindkét vizsgált évben azonos számítógépes program alapján történt. A könyvelési feladatokat szervezetten, szakmai
kontrollal a központi fõkönyvelõség végezte. A könyvvezetés idõsorosan, a zárlati munkálatok végrehajtása szabálysze-
rûen, határidõben teljesült. A fõkönyvi számlákhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartások körét, tartalmát és vezetési
rendjét meghatározták, a részletezõ nyilvántartásokat teljeskörûen, a fõkönyvvel egyezõen vezették. A könyvviteli zár-
lathoz elõírt leltározást a leltározási és selejtezési szabályzatnak megfelelõen szervezték, dokumentálták és értékelték.

A bizonylatolás követelményei érvényesítéséhez bizonylati szabályzattal és bizonylati albummal rendelkeztek.
A könyvelt gazdasági mûveleteket, eseményeket számviteli bizonylatokkal alátámasztották. A bizonylatolás alaki és tar-
talmi elõírásaihoz kapcsolódóan a pénzkezelés szabályait betartották, a könyvelést és pénztári ellenõrzést rendszeresen
dokumentálták.

A gazdálkodó és bevételszerzõ tevékenységet a párttörvény alapján kialakított, hatályos gazdálkodási szabályzatban
rögzítették. A Párt bevételei a költségvetési törvényben megállapított állami támogatáson felül tagdíjakból, magán- és
jogi személyektõl kapott hozzájárulásokból, a párttörvényben engedélyezett egyéb bevételekbõl származtak. Az egyéb
bevételek a 2005. évi 66 696 ezer Ft-ról 2006. évben 305 658 ezer Ft-ra emelkedtek. Az ugrásszerû növekedés a párt-
székház eladására külföldi gazdasági társasággal kötött opciós megállapodás 251 231 ezer Ft vételi opciós díjából eredt,
amely a Pártot illette meg és szabályszerûen megjelent a 2006. évi beszámolóban.

A 2006-ban meghiúsult szerzõdés miatt intézkedtek a székház nyilvános pályázattal történõ eladásáról, amelynek
alapján a kiírásban meghatározott 10 000 ezer Ft pályázati biztosíték befizetését 2007-ben egy pályázó teljesítette. A Párt
vevõként a biztosítékot befizetõ – a szerzõdésben jogelõdként jelzett társaság – helyett az újonnan alakult ingatlanfej-
lesztõ társasággal kötött szerzõdést. Az adásvételi szerzõdés nemcsak a Párt tulajdonát képezõ székház eladását tartal-
mazta, hanem a Köztársaság tér 27. szám alatti, részvénytársasági tulajdonú ingatlan értékesítését is. Az együttes szerzõ-
déskötésre – a Párt nyilatkozata szerint – a közös közmû rendszerre figyelemmel került sor. A vevõ a Pártnak az épületál-
lag, illetve hasznos terület alapján meghatározott 950 000 ezer Ft-ot határidõre teljesítette. A Párt a könyvviteli nyilván-
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tartásai szerint betartotta a párttörvényben elõírt gazdálkodási tilalmakat és forrásszerzési korlátokat. A tulajdonában
álló egyszemélyes kft.-k nyereségébõl bevétele nem származott.

A személyi jellegû kifizetések rendjét hatályos belsõ szabályzatban rögzítették. A Párt munkáltatói, kifizetõi jogköré-
ben szabályszerû szerzõdéseket kötött, szabályozott költségtérítéseket folyósított. A személyi jellegû kifizetések a jog-
szabályokban és szabályzatokban elõírtaknak megfelelõen, szabályszerûen, adómentesen teljesültek. A Párt mindkét év-
ben eleget tett a társadalombiztosításról és az egészségügyi ellátásról szóló, valamint a személyi jövedelemadóról és az
adózás rendjérõl szóló törvények rendelkezéseinek. A kötelezõ nyilvántartásokat vezették, a kifizetett munkabérekbõl és
bérjellegû jövedelmekbõl az adóelõlegeket és járulékokat levonták, bevallották.

A belsõ ellenõrzést a hatályos belsõ szabályzatok összehangoltan szabályozták. A Párt alapszabálya értelmében a
KPEB és a PEB-ek éves munkatervek alapján végezték ellenõrzési tevékenységüket. A 2005–2006. évi testületi ellenõr-
zések eredményérõl 2007-ben számoltak be a Kongresszusnak, illetve a megyei küldöttgyûléseknek. A testületek ellen-
õrzõ tevékenységükkel a gazdálkodás szabályszerûségét, a törvényes mûködést segítették. A vizsgált idõszakban sza-
bálytalanságot, mulasztást nem tártak fel.

A folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés szabályait a gazdálkodási-számviteli szabályzatok hatá-
rozták meg. A belsõ ellenõrzés a pénztárnok irányításával, a kötelezettségvállalási és utalványozási jogkör szabályozott
gyakorlásával, a központi fõkönyvelõség felülvizsgálatával és egyeztetésével eredményesen mûködött. A belsõ ellenõr-
zési rendszer összehangolt mûködésével biztosították a szabályszerû gazdálkodást.

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

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium közleményei

Közlemények

A közvetítõi névjegyzékbe bejegyzettek és a közvetítõi névjegyzékbõl töröltek névsora

I.

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium a közvetítõi tevékenységrõl szóló 2002. évi LV. törvény 4. §-ában és
6. §-ának (4) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi – a közvetítõi névjegyzékbe 2007. július 1. és 2007. december 31.
között bejegyzettek nyilvános adatait tartalmazó – névsort teszi közzé:

Név Elérhetõség
Névjegyzékbe vétel

dátuma
Szakterületek

Tari Gabriella Anna 5800 Mezõkovácsháza
Nyírfa u. 19.

telefonszám: 68-381-011
faxszám:
mobilszám: 06-30-303-9881
e-mail cím: tarigabi@mezokovacshaza.hu

2007. 10. 18. családi jogviták (kap-
csolattartás)

Szávai Endre 1024 Budapest
Káplár u. 4/C

telefonszám:
faxszám:
mobilszám: 06-70-367-2691
e-mail cím:

2007. 07. 24.

Tárnok György 1078 Budapest
István út 34.

telefonszám: 35-261-15
faxszám: 35-261-15
mobilszám: 06-20-584-7198
e-mail cím: tarnok_gyorgy@freemail.hu

2007. 09. 06.

dr. Sárffy László György 1066 Budapest
Teréz krt. 38. I/118.

telefonszám: 30-247-06, 30-247-20, 30-247-11
faxszám: 30-247-37
mobilszám: 06-30-497-9306
e-mail cím: kvbsz@index.hu

2007. 07. 24.

Pallayné dr. Puskás Ilona 3450 Mezõcsát
Széchenyi u. 20.

telefonszám: 49-353-639, 49-348-323
faxszám: 49-450-170
mobilszám: 06/20-258-2429
e-mail cím: pallay@freemail.hu

2007. 07. 06. polgári jogi viták,
családi jogviták,
társasági jogviták
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Név Elérhetõség
Névjegyzékbe vétel

dátuma
Szakterületek

dr. Matei László József 1033 Budapest
Laktanya u. 33. fszt. 4.

telefonszám: 36-813-84
faxszám: 36-813-84
mobilszám: 06-30-932-2020
e-mail cím: drmatei@t-online.hu

2007. 07. 06. polgári jogi viták

dr. Tóth Erzsébet 3580 Tiszaújváros
Örösi út 100. fszt. 2.

telefonszám: 49-540-057
faxszám: 49-342-250
mobilszám: 06-30-968-9634
e-mail cím: kjotiszaujvaros@freemail.hu

2007. 07. 06.

Urbán Ildikó 6000 Kecskemét
Rákóczi út 8. II/8.

telefonszám: 76-480-236
faxszám: 76-480-236
mobilszám: 06-30-388-4029
e-mail cím: urbani@mail.opticon.hu

2007. 09. 28. családi jogviták

Oláh Gyöngyi 1138 Budapest
Viza u. 7/A III/3.

telefonszám: 30-202-26
faxszám: 30-202-26
mobilszám: 06-30-927-7766
e-mail cím: gyongyi.olah@leonida.hu

2007. 07. 06. munkaügyi jogviták,
családi jogviták (házas-
sági bontóperek, gyer-
mekekkel kapcsolatos
jogviták)

Csáky Csaba Tibor 6000 Kecskemét
Ipoly u. 1/A

telefonszám: 06-30-239-6161
faxszám:
mobilszám: 06-70-933-3305
e-mail cím: csakycs@freemail.hu

2007. 07. 24. polgári jogviták

Somogyiné Marton Nikoletta 8100 Várpalota
Felsõinkám út 15. 2/7.

telefonszám:
faxszám:
mobilszám: 06-20-265-1572
e-mail cím: marton.nikoletta@citromail.hu

2007. 09. 06. családi jogviták,
polgári jogviták szociá-
lis területen

dr. Elek Bernadett 9700 Szombathely
Március 15. tér 3/A fszt. 1.

telefonszám: 94-317-292
faxszám: 94-323-165
mobilszám: 06-30-539-7725
e-mail cím: drelekbernadett@ugyvedszh.t-onli-
ne.hu

2007. 09. 06. munkajogi viták,
oktatással kapcsolatos
polgári viták

dr. Bánfi László 1055 Budapest
Honvéd u. 38.

telefonszám: 47-335-50
faxszám: 47-335-51
mobilszám:
e-mail cím: banfi@banfilawoffice.com

2007. 09. 06.

dr. Szentirmai Endre 1055 Budapest
Honvéd u. 38.

telefonszám: 47-335-50
faxszám: 47-335-51
mobilszám:
e-mail cím: szentirmai@banfilawoffice.com

2007. 09. 06.
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Név Elérhetõség
Névjegyzékbe vétel

dátuma
Szakterületek

dr. Páger Jánosné 1088 Budapest
Gutenberg u. 4.

telefonszám: 31-707-02
faxszám:
mobilszám: 06-30-244-1882
e-mail cím: pagerne@freemail.hu

2007. 09. 06. családi jogviták (csalá-
di együttélési, kamasz,
válási és kapcsolattar-
tási problémák)

Kecskés Anita 3529 Miskolc
Áfonyás út 11. 8/1.

telefonszám:
faxszám:
mobilszám: 06-30-358-9518
e-mail cím: anitakecskes@freemail.hu

2007. 09. 06. családjogi viták

dr. Nagy László 1132 Budapest
Visegrádi u. 17.

telefonszám: 23-701-99
faxszám: 23-992-88
mobilszám: 06-20-374-4420
e-mail cím: drnagy@web.de

2007. 09. 06. gazdasági jogviták,
ingatlanjogi viták,
családi jogviták,
vállalkozások belsõ és
külsõ konfliktusai,
kötelmi jogviták,
önkormányzatok konf-
liktusai cégekkel és ci-
vil szervezetekkel,
szomszédjogi viták,
munkajogi viták,
pártok közötti viták

dr. Várkonyi Tibor 1055 Budapest
Balaton u. 16.

telefonszám: 269-4859, 452-6714
faxszám:
mobilszám: 06-20-333-9748
e-mail cím: tibinexus@mail.datanet.hu

2007. 09. 06. polgári jogviták,
társasági jogviták,
lízingjogi viták,
ingatlanjogi viták

Dobosné Fazekas Erzsébet 2360 Gyál
Gárdonyi G. u. 77.

telefonszám: 29-343-498
faxszám: 29-340-659
mobilszám: 06-70-703-9612
e-mail cím: dferzsi@gmail.com

2007. 10. 18. oktatással kapcsolatos
polgári jogviták,
családjogi viták

Tiszó Irén 5600 Békéscsaba
Tinódi u. 6.

telefonszám: 66-638-572
faxszám:
mobilszám: 06-20-801-8115
e-mail cím:

2007. 10. 18. családjogi viták

Balogné Pataki Erzsébet Magdolna 5672 Murony
3. kerület 43.

telefonszám: 66-427-063
faxszám:
mobilszám: 06-30-494-3515
e-mail cím: balogne.bobe@globonet.hu

2007. 10. 18. családi jogviták

dr. Csereiné Árgyelán Anna 5600 Békéscsaba
Kvasz András u. 33.

telefonszám:
faxszám:
mobilszám: 06-30-595-8057
e-mail cím:

2007. 10. 18. családjogi viták

2008/7. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 853



Név Elérhetõség
Névjegyzékbe vétel

dátuma
Szakterületek

dr. Szotyori-Nagy Viktória Szilvia 1064 Budapest
Podmaniczky u. 75. I/1.

telefonszám: 22-589-14
faxszám:
mobilszám: 06-30-951-0284
e-mail cím: szotyori@yahoo.com

2007. 10. 18. családjogi viták

Pfiszter Antalné 1239 Budapest
Grassalkovits u. 193.

telefonszám: 1-287-3563
faxszám:
mobilszám:
e-mail cím: pfiszter.antalne@freemail.hu

2007. 09. 21.

dr. Kádár Sándorné 1133 Budapest
Visegrádi u. 111.

telefonszám: 32-908-04
faxszám: 32-908-04
mobilszám: 06-30-369-1227
e-mail cím: kadarsandorne@bp13.hu

2007. 09. 28. szomszédjogi viták,
családi jogviták

dr. Papp Margit 1011 Budapest
Szilágyi Dezsõ tér 1. I. 1/A

telefonszám: 20-128-68
faxszám: 21-484-68
mobilszám: 06-20-934-8972
e-mail cím: pappm@t-online.hu

2007. 09. 28. polgári jogi viták,
szellemi alkotások
joga,
munkajogi viták,
gazdasági jog

Szalainé Burszki Mónika 6500 Baja
Kölcsey u. 45. III/12.

telefonszám:
faxszám:
mobilszám: 06-70-333-6297
e-mail cím: burszki.m@gmail.com

2007. 10. 18. családi jogviták

Frey Sándor 1139 Budapest
Tahi u. 48/A

telefonszám:
faxszám:
mobilszám: 06-70-589-5179, 06-30-393-2766
e-mail cím: freyco@freemail.hu

2007. 10. 18. gazdasági jogi viták,
ingatlanjogi viták

Balogh Eszter 1062 Budapest
Bajza u. 45.

telefonszám:
faxszám:
mobilszám: 06-30-251-7334
e-mail cím: balogh@rezlerintezet.hu

2007. 10. 18. közszférában kialakuló
konfliktusok,
vállalaton belüli és vál-
lalatok közötti konflik-
tusok,
családjogi viták

dr. Fábry Erika 1037 Budapest
Orbán Balázs u. 15. IV/9.

telefonszám: 36-762-09
faxszám: 36-762-09
mobilszám: 06-20-433-3051
e-mail cím: jog@t-online.hu

2007. 11. 20. polgári jogviták,
családi jogviták
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Név Közvetítõi tevékenység folytatására megjelölt cím Névjegyzékbe vétel dátuma

Dr. Tóth Erzsébet Közjegyzõi Irodája 3580 Tiszaújváros
Örösi u. 100. fszt. 2.

telefonszám: 49-540-057, 49-540-058
faxszám: 49-342-250
mobilszám: 06-30-968-9634
e-mail cím: kjotiszaujvaros@freemail.hu

2007. 07. 06.

Bánfi és Szentirmai Ügyvédi Iroda 1055 Budapest
Honvéd u. 38. II/1.

telefonszám: 47-335-50
faxszám: 47-335-51
mobilszám:
e-mail cím: office@banfilawoffice.com

2007. 09. 06.

siMentat Vagyonkezelõ és Tanácsadó Korlátolt
Felelõsségû Társaság

1023 Budapest
Apostol u. 6. I/2.

telefonszám: 33-614-90
faxszám:
mobilszám: 06-30-231-0663
e-mail cím: sepsi.istvan@simentat.com

2007. 10. 18.

Kocsis és Papp Ügyvédi Iroda 1011 Budapest
Szilágyi Dezsõ tér 1.

telefonszám: 20-128-68, 21-484-68
faxszám:
mobilszám:
e-mail cím:

2007. 09. 28.

Dr. Molnár József Tanácsadó Kft. 1066 Budapest
Zichy Jenõ u. 30.

telefonszám: 32-748-5
faxszám: 32-704-86
mobilszám:
e-mail cím: drmolnar@drmolnar.t-online.hu

2007. 09. 28.

Dr. Járai Gábor Ügyvédi Iroda 1032 Budapest
Vályog u. 7. I. em. 5.

telefonszám: 24-006-77
faxszám: 43-016-16
mobilszám:
e-mail cím:

2007. 11. 20.
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II.

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium a közvetítõi tevékenységrõl szóló 2002. évi LV. törvény 11. §-a (1) be-
kezdésének e) pontjában foglaltak alapján – a közvetítõi névjegyzékbe bejegyzetteknek 2007. július 1. és 2007. decem-
ber 31. között a közvetítõi névjegyzékbõl való törlésérõl – az alábbi névsort teszi közzé:

Név Törlés dátuma

dr. Balogh Péter Róbert 2007. 11. 21.

dr. Jean Kornél 2007. 11. 21.

dr. Patzkó György 2007. 11. 12.

Vanyikné Szanthoffer Erika 2007. 09. 10.

dr. Benedek János 2007. 08. 07.

Wágner Tamás 2007. 08. 30.

Wágnerné Zankó Adrienn 2007. 08. 30.

Galánfi Csaba 2007. 08. 07.

Friedné dr. Kallós Éva 2007. 08. 07.

Sándor István 2007. 07. 25.

Dr. Snóbli József Vilmos 2007. 11. 12.

Név Törlés dátuma

Dr. Balogh Péter és Társai Ügyvédi iroda 2007. 11. 21.

MBB Advisor Szolgáltató Betéti Társaság 2007. 08. 07.

Corum Consulting Vagyonkezelõ és Üzleti
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság

2007. 07. 25.

DR. BOROS-MED Egészségügyi Szolgáltató
Betéti Társaság

2007. 10. 24.

PRÍMVADÁSZ Szoftverkészítõ és Internetes
Tartalomfejlesztõ Betéti Társaság

2007. 08. 30.

A névjegyzékbõl való törléssel egyidejûleg a közvetítõk részére kiállított igazolványokat az Igazságügyi és Rendé-
szeti Minisztérium bevonta.
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A Szociális és Munkaügyi Minisztérium közleménye

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
közleménye

az Országos Gyermekvédelmi Szakértõi Névjegyzékbe felvett személyekrõl

Az Országos Gyermekvédelmi Szakértõi Névjegyzékrõl szóló 10/2003. (III. 27.) ESZCSM rendelet 4. §-ának (4) bekezdése szerint egységes szerkezetben
tesszük közzé az Országos Gyermekvédelmi Szakértõi Névjegyzéket, amely már tartalmazza a 2007. évben felvett szakértõket is.

A gyermekek védelmérõl és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 103/A. §-ának (3) bekezdése szerint a Névjegyzékbe való felvétel 5 évre szól.
A Névjegyzékben szereplõ szakértõk felvételük idõpontjától számított 5 évig jogosultak az alábbi szakterületeken szakértõi tevékenység végzésére.

ORSZÁGOS GYERMEKVÉDELMI SZAKÉRTÕI NÉVJEGYZÉK

1. § (1) a) Gyermekjóléti szolgáltatás:

Ssz. Név Elérhetõség Munkahely
Iskolai végzettség/szakképzettség,

felsõfokú szakképesítés
Szakvizsga/egyetemi doktori cím,

illetve tudományos fokozat

Névjegyzékbe
való felvétel

idõpontja

1. Bacskai Irén Telefon: 20/929-9698, 1/3723-422 (mh.),
1/3724-500 (mh.)
E-mail: bacskaiiren@citromail.hu

Budapest Fõváros XI. Kerület
Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal Szociális
és Egészségügyi osztály
Gyermekvédelmi csoport,
1113 Budapest, Bocskai u. 39–41.

szociálpedagógus szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás)

2003. 8. 1.

2. Dr. Bartháné
dr. Kmetty Éva

Telefon: 30/426-0142, 52/485-125,
52/585-096 (mh.)
E-mail: postmaster@logosz.t-online.hu

Derecske–Létavértes Kistérség
Pedagógiai Szakszolgálata,
4072 Létavértes, Nagyváradi u. 2.

magyar nyelv és
irodalom–történelem szakos
középiskolai tanár, pedagógia
szakos elõadó, mentálhigiénikus,
pszichológus

bölcsészdoktori oklevél, szociális
szakvizsga

2003. 8. 1.

3. Bereiné Petrik Mária Telefon: 20/5261-911, 22/460-453,
23/366-104 (mh.)
E-mail: berei.m@freemail.hu

Szociális Gondozó Központ
Gyermekjóléti Szolgálat,
2030 Érd, Emma u. 7.

általános iskolai tanár,
szociálpedagógus,
családpedagógus, szociálpolitikus

szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás)

2007. 7. 1.

4. Borbás László Telefon: 20/252-8167, 75/421-218 (mh.)
E-mail: paksborbas@dravanet.hu

Családsegítõ
és Gyermekjóléti Szolgálat,
7030 Paks, Deák F. u. 20.

általános szociális munkás,
szociálpolitikus

szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás)

2004. 6. 1.
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Ssz. Név Elérhetõség Munkahely
Iskolai végzettség/szakképzettség,

felsõfokú szakképesítés
Szakvizsga/egyetemi doktori cím,

illetve tudományos fokozat

Névjegyzékbe
való felvétel

idõpontja

5. Buzsáki Tünde Telefon: 30/410-4671, 82/424-658 (mh.)
E-mail: buzsakit@freemail.hu

Regionális Családsegítõ és Megyei
Gyermekjóléti Módszertani
Családsegítõ Szolgálat,
7400 Kaposvár, Ezredév u. 22.

általános iskolai tanár,
gyógypedagógus, pszichológus

szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás)

2005. 6. 1.

6. Dr. Csereiné
Árgyelán Anna

Telefon: 66/523-849, 20/801-8086,
66/523-849 (mh.)
E-mail: csaa@bekescsaba.hu

Békéscsabai Kistérségi
Családsegítõ
és Gyermekjóléti Szolgálat,
5600 Békéscsaba,
Szabadság tér 11–17.

tanító, egészségfejlesztõ
mentálhigiénikus, szociálpolitikus

szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás)

2005. 6. 1.

7. Csillag Mirna Telefon: 30/305-3112, 1/410-0001 (mh.)
E-mail: molnar03@t-online.hu

Fióka Gyermek-
és Ifjúságjóléti Szolgálat
1155 Budapest, Kolozsvár u. 4/B

általános iskolai tanító,
oligofrénpedagógia szakos
gyógypedagógia tanár

szociális szakvizsga 2003. 8. 1.

8. Csokonáné
Vízkeleti Ildikó

Telefon: 30/9541-457, 1/209-0631 (mh.)
E-mail: csokonaii@t-online.hu

Újbudai Humánszolgáltató
Központ,
1117 Budapest, Bogdánfy u. 7/D

óvónõ, földrajz–népmûvelés szakos
általános iskolai tanár,
szociálpedagógus

szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás)

2005. 6. 1.

9. Dr. Daróczi Csilla Telefon: 20/583-9530, 1/226-0041,
1/207-6024 (mh.)
E-mail: daroczi@hawk.hu,
csdaroczi@vipmail.hu

Budapest XXII. Ker. Családsegítõ
és Gyermekjóléti Szolgálat,
1225 Budapest, Nagytétényi u. 276.

szociális szervezõ, szociológus,
gyermekjogi képviselõ

szociális szakvizsga (családvédelem,
családgondozás), PhD-fokozat

2004. 6. 1.

10. Deme Dóra Telefon: 30/915-8049, 42/524-585,
42/524-585 (mh.)
E-mail: demed@nyirhalo.hu

Nyíregyháza Megye Jogú Város
Polgármesteri Hivatal,
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

szociálpolitikus közigazgatási szakvizsga (szociális
igazgatás)

2004. 6. 1.

11. Deresné Tanárki Mária Telefon: 22/315-130, 22/312-500 (mh.)
E-mail: fmgyk@t-online.hu

Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal
Gyámhivatala,
8000 Székesfehérvár,
Piac tér 12–14.

általános iskolai tanár, általános
informatikus szakosító oklevél,
szociális szakigazgatás-szervezõ

közigazgatási szakvizsga
(közigazgatási vezetési ismeretek,
gyermek- és ifjúságvédelem,
gyámügy)

2003. 8. 1.

12. Dernócziné Árki Terézia Telefon: 20/915-0445, 96/514-496 (mh.)
E-mail: dernoczi@kabelszat2002.hu,
teri.dernoczine@gyor.b-m.hu

Gyõr-Moson-Sopron Megyei
Közigazgatási Hivatal
Gyámhivatala,
9021 Gyõr, Árpád u. 32.

szociálpedagógus közigazgatási szakvizsga
(közigazgatási vezetési ismeretek,
gyermek- és ifjúságvédelem,
gyámügy)

2003. 8. 1.

13. Dettre Erzsébet Telefon: 1/452-9072 (mh.)
E-mail: erzsebet.detre@szmi.hu

Szociálpolitikai
és Munkaügyi Intézet,
1134 Budapest, Tüzér u. 33–35.

magyar–francia szakos
középiskolai tanár

szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás)

2004. 6. 1.

14. Gál Antal Telefon: 70/459-2756, 30/229-3227,
63/561-521 (mh.)
E-mail: galantal@cssk-szentes.hu

Szentesi Családsegítõ Központ,
6600 Szentes,
Csallány Gábor part 1.

általános iskolai tanár,
mentálhigiénikus, szociális
menedzser

szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás)

2004. 6. 1.

15. Gáspár Józsefné Telefon: 20/494-3937, 1/403-2122
E-mail: napra@interware.hu

Napraforgó Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat,
1163 Budapest, Cziráki u. 22.

üzemgazdász, karitász szociális
munkás, mediátor

szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás)

2003. 8. 1.
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Ssz. Név Elérhetõség Munkahely
Iskolai végzettség/szakképzettség,

felsõfokú szakképesítés
Szakvizsga/egyetemi doktori cím,

illetve tudományos fokozat

Névjegyzékbe
való felvétel

idõpontja

16. Husz Márta Telefon: 30/629-4777, 83/360-209,
83/361-674 (mh.)
E-mail: grotmaci@t-online.hu

Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Központ,
8790 Zalaszentgrót,
Csány László út 2.

pedagógus, szociális
szakigazgatás-szervezõ

szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás)

2007. 7. 1.

17. Johann Endréné Telefon: 30/620-4893, 84/510-519 (mh.)
E-mail: johannkati@freemail.hu

Családsegítõ Központ
Gyermekjóléti Szolgálata,
8600 Siófok, Batthyány u. 46.

általános szociális munkás szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás)

2003. 8. 1.

18. Kálmándy-Pap Ágnes
Erika

Telefon: 30/916-7442, 72/444-877 (mh.)
E-mail: agneskalmandy@freemail.hu

Pécs MJV Esztergár Lajos
Családsegítõ
és Gyermekjóléti Szolgálat,
7621 Pécs, Anikó u. 5.

általános szociális munkás,
szociálpolitikus, addiktológiai
konzultáns, mediátor

szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás, családgondozás,
családvédelem)

2006. 6. 1.

19. Kissné Tóth Katalin Telefon: 1/208-4020, 1/203-4694 (mh.)
E-mail: hszk@hszk.ujbuda.hu

Újbudai Humánszolgáltató
Központ,
1117 Budapest, Bogdánfy u. 7/D

óvónõ,
oligofrénpedagógia–pszichopeda-
gógia szakos gyógypedagógia
tanár, személyügyi
szakigazgatás-szervezõ

szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás)

2005. 6. 1.

20. Komjátiné Antal Erzsébet Telefon: 96/414-983 (mh.) Családsegítõ Szolgálat
Gyermekjóléti Szolgálata,
9024 Gyõr, Lajta u. 18.

igazgatásszervezõ,
mentálhigiénikus

szociális szakvizsga 2003. 8. 1.

21. Lacziné Kása Zsuzsanna Telefon: 20/346-0752, 1/240-4797,
E-mail: l.zsuzsa@t-online.hu

S. O. S. Válaszút Szociális
Alapítvány,
1046 Budapest, Klauzál u. 10.

óvodapedagógus, szociális munkás szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás)

2003. 8. 1.

22. László Gyöngyi Telefon: 20/955-4486, 63/444-280 (mh.)
E-mail: laszlogyongyi@cssk-szentes.hu,
laszlogyongyi@invitel.hu

Szentesi Családsegítõ Központ,
6600 Szentes,
Csallány Gábor part 1.

pedagógus, szociális szervezõ szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás)

2003. 8. 1.

23. Lochman Lászlóné Telefon: 1/253-5626, 1/256-2090 (mh.)
E-mail: anilochman@freemail.hu

Gyermekjóléti Szolgálat,
1173 Budapest, Pesti u. 80.

tanító, szociális munkás szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás)

2003. 8. 1.

24. Madár Csaba Telefon: 30/960-4048, 1/356-8363 (mh.),
1/356-5999 (mh.)
E-mail: madarcsa@wla.hu

Budavári Önkormányzat
Családsegítõ
és Gyermekjóléti Szolgálat,
1012 Budapest, Attila út 89.

szociális munkás, szociálpolitikus szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás)

2005. 6. 1.

25. Madarassy Judit Telefon: 20/377-0720, 1/294-5680 (mh.)
E-mail: jkende@freemail.hu,
mssy@gyejosz.axelero.net

Budapest XVIII. Ker.
Pestszentlõrinc-Pestszentimre
Önkormányzat Csibész
Gyermekjóléti Központ,
1181 Budapest,
Kondor Béla sétány 11.

általános szociális munkás,
szociológus, szociálpolitikus

szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás)

2004. 6. 1.

26. Mike Tamás Telefon: 1/465-5000/121 (mh.)
E-mail: tamas.mike@szmi.hu

Szociálpolitikai
és Munkaügyi Intézet,
1134 Budapest, Tüzér u. 33–35.

általános szociális munkás,
drámapedagógus

szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás)

2004. 6. 1.
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Ssz. Név Elérhetõség Munkahely
Iskolai végzettség/szakképzettség,

felsõfokú szakképesítés
Szakvizsga/egyetemi doktori cím,

illetve tudományos fokozat

Névjegyzékbe
való felvétel

idõpontja

27. Dr. Németh László Telefon: 1/252-5403, 1/320-3929 (mh.)
E-mail: info@jogvedok.hu

Dr. Németh, Dr. Csizmadia
és Dr. Pap Ügyvédi Iroda,
1133 Budapest, Pannónia u. 66.

jogász jogi szakvizsga 2003. 8. 1.

28. Papp Krisztina Mária Telefon: 30/556-2408, 1/209-0631 (mh.)
E-mail: pppkrisz@freemail.hu

Humán Szolgáltató Központ
Módszertani Gyermekjóléti
Szolgálata,
1117 Budapest, Bogdánfy u. 7/D

szociális szervezõ,
szociálpedagógus,
családpedagógus, szociálpolitikus

szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás)

2003. 8. 1.

29. Péterfiné Szommer Anna Telefon: 20/214-6846, 1/410-0001 (mh.)
E-mail: szommerani@gmail.com

Budapest XV. Ker. ESZI Fióka
Gyermek- és Ifjúságjóléti Központ
1155 Budapest, Kolozsvár u. 4/B

általános szociális munkás szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás)

2003. 8. 1.

30. Petrits Andrea Telefon: 20/808-8147, 1/246-1578 (mh.)
E-mail: andreap@vipmail.hu

Öveges József Gyakorló
Középiskola és Szakiskola,
1118 Budapest, Beregszász u. 10.

szociális munkás, általános
szociális munkás, mediátor,
csoportterapeuta, szocioterapeuta

szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás), családterápiás alapvizsga

2007. 7. 1.

31. Pozsonyi Mónika Telefon: 30/226-1087, 88/584-920,
88/482-943 (mh.)
E-mail: pozsonyi.monika@citromail.hu

Területi Szociális Szolgáltató és
Veszprém Megyei Gyermekjóléti
Módszertani Intézmény,
8174 Balatonkenese, Fõ u. 43.

általános szociális munkás szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás)

2004. 6. 1.

32. Révész Magda Telefon: 30/259-5722, 1/410-0001 (mh.)
E-mail: revmag@freemail.hu

Fióka Gyermek-
és Ifjúságjóléti Szolgálat
1155 Budapest, Kolozsvár u. 4/B

pszichológus klinikai gyermek-szakpszichológus,
szociológia–szociálpolitika
szakirányú PhD

2003. 8. 1.

33. Rézmûves Gabriella Telefon: 30/626-2004, 46/360-951 (mh.)
E-mail: rezmuves@freemail.hu

„Iránytû” Avasi Szociális Szolgálat,
3524 Miskolc, Hajós A. u. 1.

általános szociális munkás szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás)

2005. 6. 1.

34. Szabó János Telefon: 30/942-5905, 82/529-180 (mh.)
E-mail: szabo.janos@cssk.hu

Regionális Családsegítõ és Megyei
Gyermekjóléti Módszertani
Családsegítõ Központ
7400 Kaposvár, Ezredév u. 22.

szociális szervezõ, szociológus
(szociálpolitikai szakirány)

szociális szakvizsga (családvédelem,
családgondozás)

2003. 8. 1.

35. Szabó Jánosné Telefon: 30/495-4167, 56/522-033
E-mail: gyejomod@externet.hu

Szolnoki Kistérség Többcélú
Társulása Humán Szolgáltató
Központ,
5000 Szolnok, Városmajor út 67/A
Módszertani Gyermekjóléti K.,
5000 Szolnok, Karczag László u. 2.

általános szociális munkás szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás)

2003. 8. 1.

36. Szabóné Bánfalvi Katalin Telefon: 20/496-1119, 1/226-7054,
1/430-0791 (mh.)
E-mail: cstan9@kszki.obuda.hu

Óbudai Családi Tanácsadó és
Gyermekvédelmi Központ
Gyermekjóléti Szolgálata,
1035 Budapest, Váradi u. 9–11.

szociális munkás szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás

2006. 6. 1.

37. Százné Orosz Krisztina Telefon: 30/336-5675, 1/410-0001 (mh.)
E-mail: oroszkriszta@freemail.hu

Budapest XV. Ker. ESZI Fióka
Gyermek- és Ifjúságjóléti Központ,
1155 Budapest, Kolozsvár u. 4/B

óvónõ, magyar nyelv és irodalom
szakos tanár, népmûvelõ,
mentálhigiénikus

szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás)

2003. 8. 1.
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Ssz. Név Elérhetõség Munkahely
Iskolai végzettség/szakképzettség,

felsõfokú szakképesítés
Szakvizsga/egyetemi doktori cím,

illetve tudományos fokozat

Névjegyzékbe
való felvétel

idõpontja

38. Dr. Szinnyainé
dr. Halabuk Ágnes

Telefon: 1/383-7982, 1/403-2122 (mh.)
E-mail: napra@interware.hu

Napraforgó Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat,
1163 Budapest, Cziráki u. 22.

általános orvos, pszichoterapeuta szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás)

2003. 8. 1.

39. Szomora Szilárd Telefon: 20/914-4544, 32/351-058,
32/351-252 (mh.)
E-mail: szomszil@hu.inter.net

Bátonyterenyei Kistérségi Szociális
Központ,
3078 Bátonyterenye,
Gyermekek útja 6.

általános iskolai tanár,
szociálpedagógus, gyermek-
és ifjúságvédelmi nevelõtanár,
tanácsadói tanár, szociálpolitikus

szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás)

2007. 7. 1.

40. Dr. Szöllõsi Gábor Telefon: 20/986-3605, 72/501-599 (mh.)
E-mail: szollosi@btk.pte.hu

Pécsi Tudományegyetem Állam-
és Jogtudományi Kar,
7600 Pécs, 48-as tér 1.

jogász, szociológus (szociálpolitikai
szakirány)

jogi szakvizsga,
szociológia–szociálpolitika
szakirányú PhD-fokozat

2003. 8. 1.

41. Takács Imre Telefon: 30/942-8987,
28/482-555/145 (mh.)
E-mail: supportalapitvany@invitel.hu

Családsegítõ
és Gyermekjóléti Szolgálat,
2144 Kerepes, Vasút u. 42.

pedagógus, szociológus szociális szakvizsga (családvédelem,
családgondozás)

2003. 8. 1.

42. Török Gyurkó János Telefon: 20/559-1530, 46/402-198,
46/530-150/182 (mh.)
E-mail: torokgyurko@vipmail.hu,
torokgyurko@chello.hu

Észak-magyarországi Regionális
Képzõ Központ,
3518 Miskolc, Ernyõ u. 1.

pedagógia szakos tanár szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás)

2005. 6. 1.

43. Dr. Törökné
Sztankovics Ágnes

Telefon: 27/391-125, 1/465-5000 (mh.)
E-mail: agnes_sta@freemail.hu

Szociálpolitikai és Munkaügyi
Intézet,
1134 Budapest, Tüzér u. 33–35.

középiskolai tanár, gyermek-
és ifjúságvédelmi szakirány

pedagógus szakvizsga (család-
és gyermekvédelmi szak)

2007. 7. 1.

44. Töviskes Mária
Magdolna

Telefon: 52/220-181, 52/371-066 (mh.)
E-mail: toviskesmagdolna@freemail.hu

Szociális Szolgáltatási Központ,
4220 Hajdúböszörmény,
Újvárosi u. 12.

óvónõ, általános szociális munkás,
szociálpolitikus

szociális szakvizsga 2003. 8. 1.

45. Új Orsolya Telefon: 30/476-6757, 72/444-877 (mh.)
E-mail: ujorsi@freemail.hu

Pécs MJV Esztergár Lajos
Családsegítõ
és Gyermekjóléti Szolgálat,
7621 Pécs, Anikó u. 5.

szociálpolitikus, addiktológiai
konzultáns, mediátor

szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás)

2006. 6. 1.

46. Vastag Judit Telefon: 30/538-2825, 72/495-153,
72/592-085 (mh.)

Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat
7773 Villány, Deák Ferenc u. 48.

gyógypedagógus, tereptanár szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás)

2007. 7. 1.

47. Vincze Dezsõné Telefon: 23/354-532, 1/256-2090 (mh.)
E-mail: danica51@freestart.hu

Budapest Fõváros XVII. Kerület
Önkormányzatának Gyermekjóléti
Szolgálata,
1173 Budapest, Pesti u. 80.

szociális munkás, tanító,
szociálpedagógus

szociális szakvizsga
(gyermekvédelmi szakellátás)

2003. 8. 1.

48. Zanáné Haleczky Katalin Telefon: 1/250-1964
E-mail: v-cstan@kszki.obuda.hu

Óbudai Családi Tanácsadó
és Gyermekvédelmi Központ
1035 Budapest, Váradi u. 9–11.

gyógypedagógus–pszichopeda-
gógus, szociális munkás (oktatói
szakirány)

szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás)

2006. 6. 1.

2008/7.szám
H

I
V

A
T

A
L

O
S

É
R

T
E

S
Í

T
Õ

861



1. § (1) b) Bölcsõdei ellátás, csecsemõ- és kisgyermekgondozás, -nevelés:

Ssz. Név Elérhetõség Munkahely
Iskolai végzettség/szakképzettség,

felsõfokú szakképesítés
Szakvizsga/egyetemi doktori cím,

illetve tudományos fokozat

Névjegyzékbe
való felvétel

idõpontja

1. Acsainé Végvári Katalin Telefon: 20/232-9205, 1/319-3451,
1/481-0975 (mh.)
E-mail: acsaikati@t-online.hu

Budapest Fõváros XI. Kerület
Újbuda Önkormányzata Egyesített
Bölcsõdei Intézmény Szemünk
Fénye Módszertani Bölcsõde és
Regionális Módszertani Központ,
1119 Budapest, Tétényi út 46–48.

csecsemõ- és gyermekgondozó,
intézetvezetõ, szociális
igazgatásszervezõ

2003. 8. 1.

2. Balogh Lászlóné Telefon: 34/311-462, 34/311-462 (mh.)
E-mail: annabalogh@axelero.hu

Tatabánya Megyei Jogú Város
Módszertani Bölcsõdéje,
2800 Tatabánya, Mártírok u. 27.

csecsemõ- és gyermekgondozó,
bölcsõdevezetõ gondozónõ,
intézetvezetõ, személyügyi
szakigazgatás-szervezõ

2003. 8. 1.

3. Balogh Tiborné Telefon: 20/397-2397, 56/422-540 (mh.) Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzata Bölcsõdei
Igazgatósága,
5000 Szolnok, Jósika út 4.

bölcsõdei szakgondozó 2003. 8. 1.

4. Barbainé Bérci Klára Telefon: 30/618-7908, 88/328-661 (mh.)
E-mail: barbaiklari@vnet.hu

Veszprém Megye Jogú Város
Egyesített Bölcsõdék,
8200 Veszprém, Cserhát ltp. 13.

bölcsõdei szakoktató,
szakközgazda, egészségügyi
szakoktató, szociálpedagógus
(családpedagógia)

szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás)

2003. 8. 1.

5. Bimbó Zoltánné Telefon: 30/749-5279, 36/518-327 (mh.)
E-mail: bimbo.jutka@freemail.hu

Egészségügyi Alapellátást és
Bölcsõdéket Irányító Intézmény,
3300 Eger, Arany J. u. 20/A

csecsemõ- és gyermekgondozó,
biológia–pedagógia szakos
általános iskolai tanár,
mentálhigiénikus, pedagógia
szakos elõadó, szociális munkás

2003. 8. 1.

6. Bogár Éva Olga Telefon: 66/445-183 (mh.)
E-mail: bbolcsi@t-online.hu

Egészségügyi Alapellátási
Intézmény Békés Megyei
Módszertani Bölcsõde,
5600 Békéscsaba,
Wlassics sétány 4.

bölcsõdei szakgondozó,
óvodapedagógus

szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás)

2003. 8. 1.

7. Dr. Dénes Zsuzsanna Telefon: 1/202-4291, 1/394-3964 (mh.)
E-mail: zsudenes@freemail.hu

Fõvárosi Önkormányzat
Csecsemõket, Kisgyermekeket
és Fogyatékosokat Befogadó
Gyermekotthonai,
1063 Budapest, Kmetty Gy. u. 31.,
1026 Budapest, Gárdonyi u. 25.

pszichológus klinikai gyermek-szakpszichológus,
bölcsészettudományi doktor

2003. 8. 1.

8. Ferencsik Józsefné Telefon: 30/298-5680, 22/345-205,
22/317-441 (mh.)
E-mail:
mail@szazszorszepbolcsi.t-online.hu

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata Módszertani
Bölcsõdéje,
8000 Székesfehérvár, Ybl M. ltp.

bölcsõdei szakgondozó 2003. 8. 1.
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Ssz. Név Elérhetõség Munkahely
Iskolai végzettség/szakképzettség,

felsõfokú szakképesítés
Szakvizsga/egyetemi doktori cím,

illetve tudományos fokozat

Névjegyzékbe
való felvétel

idõpontja

9. Gyírkis Ágnes Telefon: 30/297-5315, 1/313-9288 (mh.)
E-mail: gyirkisagnes@t-online.hu

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános
Iskola és Speciális
Készségfejlesztõ Szakiskola,
1082 Budapest, Üllõi út 76.

oligofrénpedagógia–szurdo-
pedagógia szakos gyógypedagógiai
tanár

2003. 8. 1.

10. Györgyné Oszvald Mária Telefon: 1/229-1336 (mh.) Budafok-Tétény XXII. Ker.
Önkormányzat Egyesített
Bölcsõde,
1221 Budapest, Leányka u. 40/A

bölcsõdei szakgondozó 2004. 6. 1.

11. Gyuriczáné
Botka Emõke

Telefon: 70/708-6632, 62/407-797 (mh.)
E-mail: gyuriczaemo@invitel.hu

Szeged Megyei Jogú Városi
Önkormányzat Bölcsõdék
Igazgatósága Megyei Módszertani
Bölcsõde,
6723 Szeged, Agyagos u. 40.

biológia–földrajz szakos általános
iskolai tanár, mentálhigiénikus

szociális szakvizsga 2003. 8. 1.

12. Imhoffné Takács Ágota Telefon: 72/532-367 (mh.)
E-mail:
imhoff@modszertanibolcsode.axelero.net

Kisgyermekek Szociális
Intézmények Igazgatósága,
7622 Pécs, Vargha Damján u. 2.
Pécs Módszertani Bölcsõde,
7622 Pécs, Budai N. A. u. 3.

bölcsõdei szakgondozó 2003. 8. 1.

13. Kakuja Klára Telefon: 20/260-7704, 1/314-0184 (mh.)
E-mail: kakujaklara@freemail.hu

Katica Bölcsõde
és Napköziotthonos Óvoda,
1089 Budapest,
Vajda Péter u. 35–39.

gyermekfelügyelõ,
óvodapedagógus, közoktatási
vezetõ, pedagógia szakos tanár,
pedagógia szakos bölcsész

pedagógus szakvizsga
(közoktatás-vezetõ)

2007. 7. 1.

14. Kaltenecker Andrásné Telefon: 74/312-062, 74/512-062 (mh.)
E-mail: bolcsi79@tolna.net

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önk. Városi Bölcsõde,
7100 Szekszárd, Perczel Mór u. 4.

bölcsõdei szakgondozó 2004. 6. 1.

15. Kisné Kasza Irén Telefon: 62/473-979, 62/555-040 (mh.)
E-mail: hygienia@axelero.hu

Szeged Megyei Jogú Város
Önkormányzat Bölcsõdék
Igazgatósága,
6724 Szeged, Párizsi krt. 27.

csecsemõ- és gyermekgondozó,
bölcsõdevezetõ gondozónõ,
intézetvezetõ

2003. 8. 1.

16. Kiss Ferencné Telefon: 30/308-1777, 1/291-0578 (mh.)
E-mail: egyesbolcsi18ker@freemail.hu

Budapest XVIII. Kerület
Önkormányzat Egyesített
Bölcsõdék Központja,
1181 Budapest, Kondor sétány 5.

szakgondozónõ, szociálpedagógus felsõfokú költségvetési szakvizsga 2003. 8. 1.

17. Kiss Katalin Telefon: 20/236-5476, 1/395-8975 (mh.) Budapest Hegyvidék XII. Ker.
Önkormányzat XII/1 Módszertani
Bölcsõde,
1221 Budapest, Mártonhegyi u. 4.

csecsemõ- és kisgyermekgondozó,
intézményvezetõ, egészségügyi
menedzser

2003. 8. 1.

18. Kissné Fazekas Ibolya Telefon: 70/708-6631, 62/443-428,
62/407-797 (mh.)
E-mail: kissfazekas@invitel.hu

Szeged Megyei Jogú Városi
Önkormányzat Bölcsõdék
Igazgatósága Megyei Módszertani
Bölcsõde,
6723 Szeged, Agyagos u. 40.

magyar–ének szakos általános
iskolai tanár, pedagógia szakos
elõadó

szociális szakvizsga 2003. 8. 1.
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Ssz. Név Elérhetõség Munkahely
Iskolai végzettség/szakképzettség,

felsõfokú szakképesítés
Szakvizsga/egyetemi doktori cím,

illetve tudományos fokozat

Névjegyzékbe
való felvétel

idõpontja

19. Koszta Györgyné Telefon: 30/243-6202, 42/403-246 (mh.)
E-mail: kosztaeva@freemail.hu

Nyíregyháza Megyei Jogú Városi
Önkormányzat Egészségügyi,
Szociális és Bölcsõdei
Igazgatósága
9. Sz. Micimackó Bölcsõde,
4400 Nyíregyháza, Stadion u. 8/A

bölcsõdei szakgondozó,
szociálpedagógus

szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás)

2003. 8. 1.

20. Kovács Judit Telefon: 20/661-7018, 6/789-342,
46/369-940 (mh.)
E-mail: dith@chello.hu

Egyesített Bölcsõde és
Egészségügyi Szolgálat,
3535 Miskolc, Selyemrét u. 36.

csecsemõ- és kisgyermekgondozó,
szociálpedagógus

szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás)

2007. 7. 1.

21. Lajtai Zsoltné Telefon: 30/575-8739, 72/532-367 (mh.) Kisgyermekek Szociális
Intézmények Igazgatósága,
7622 Pécs, Vargha Damján u. 2.
Pécs Módszertani Bölcsõde,
7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 3.

bölcsõdei szakgondozó,
szociálpedagógus

2003. 8. 1.

22. Laszlóczki Józsefné Telefon: 20/390-7900, 75/314-582,
75/510-582 (mh.)
E-mail: laszloczki.aniko@freemail.hu

Ifjúság Úti Bölcsõde,
7030 Paks, Ifjúság u. 4.

bölcsõdei szakgondozó,
óvodapedagógus

2004. 6. 1.

23. Líhotzkyné Láng Ildikó Telefon: 70/708-6626, 62/555-040 (mh.)
E-mail: ilang1201@freemail.hu

Szeged Megyei Jogú Városi
Önkormányzat Bölcsõdék
Igazgatósága,
6724 Szeged, Párizsi krt. 27.

egészségügyi védõnõ, csecsemõ-
és gyermekgondozó, intézetvezetõ,
pedagógia szakos elõadó

2003. 8. 1.

24. Magyarfalvi Tiborné Telefon: 20/474-4308,
1/465-5000/140 (mh.)
E-mail: eva.magyarfalvi@szmi.hu

Szociálpolitikai és Munkaügyi
Intézet,
1134 Budapest, Tüzér u. 33–35.

csecsemõ- és gyermekgondozó,
bölcsõdei szakgondozó,
szociálpedagógus

2003. 8. 1.

25. Dr. Majoros Mária Telefon: 1/246-5067, 1/394-3964 (mh.)
E-mail: mm@dmb.ph.hu

Fõvárosi Önkormányzat
Csecsemõket, Kisgyermekeket
és Fogyatékosokat Befogadó
Gyermekotthonai,
1063 Budapest, Kmetty Gy. u. 31.,
1026 Budapest, Gárdonyi u. 25.

általános orvos szociális szakvizsga (gyermekjóléti
szakellátás), csecsemõ- és
gyermekgyógyász szakorvos

2003. 8. 1.

26. Majzik Mária Telefon: 30/606-8647, 37/313-143 (mh.)
E-mail: marcsam@freemail.hu

Gyöngyös Város Önkormányzata
Humán Alapellátások Intézete
I. Sz. Bölcsõde,
3200 Gyöngyös, Visonta u. 2.

csecsemõ- és gyermekápoló,
csecsemõ- és gyermekgondozó,
bölcsõdei szakgondozó

2003. 8. 1.

27. Molnár Magdolna Telefon: 1/355-0019 (mh.)
E-mail:
molnar.magdolna@4bolcsode.bp12ker.hu

Budapest XII. Ker.
Krisztinavárosi Bölcsõde,
1122 Budapest,
Ráth György u. 18–20.

bölcsõdei szakgondozó,
egészségügyi intézményvezetõ,
tereptanár

szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás)

2006. 6. 1.

28. Dr. Molnárné
Tóti Piroska

Telefon: 72/332-454, 72/532-367 (mh.)
E-mail:
napsugar@modszertanibolcsode.axelero.net

Kisgyermek Szociális Intézmények
Dél-dunántúli Regionális
Módszertani Bölcsõde,
7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 3.

bölcsõdei szakgondozó 2004. 6. 1.
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Ssz. Név Elérhetõség Munkahely
Iskolai végzettség/szakképzettség,

felsõfokú szakképesítés
Szakvizsga/egyetemi doktori cím,

illetve tudományos fokozat

Névjegyzékbe
való felvétel

idõpontja

29. Motilné Faggyas Ágnes Telefon: 30/932-5687, 23/376-229,
1/481-0669 (mh.)
E-mail: ebi@ujbuda.hu

Bp. Fõváros XI. Önkormányzat
Egyesített Bölcsõdei Intézmény
Szemünk Fénye Módszertani
Bölcsõde,
1119 Budapest, Tétényi út 46–48.

csecsemõ- és gyermekgondozó,
bölcsõdei szakgondozó,
egészségügyi intézményvezetõ,
egészségügyi menedzser

szociális szakvizsga 2003. 8. 1.

30. Palkovics Józsefné Telefon: 34/311-462 (mh.)
E-mail: mszti@t-online.hu

Tatabánya Megyei Jogú Város
Módszertani Bölcsõdéje,
2800 Tatabánya, Mártírok u. 27.

bölcsõdei szakgondozó,
intézetvezetõ

szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás)

2003. 8. 1.

31. Pusztainé
Berényi Katalin

Telefon: 30/949-8707, 1/214-6593 (mh.)
E-mail: mbolcsi@t-online.hu

Budavári Önkormányzat
Egyesített Bölcsõde,
1011 Budapest, Iskola u. 22–24.

csecsemõ- és gyermekgondozó,
intézetvezetõ, egészségügyi
menedzser

szociális szakvizsga 2003. 8. 1.

32. Rátkai Sándorné Telefon: 36/324-494, 36/311-652 (mh.)
E-mail: emergio@chello.hu

Egészségügyi Alapellátást és
Bölcsõdéket Irányító Intézmény
Módszertani Bölcsõde,
3300 Eger, Arany J. u. 20/A

bölcsõdei szakgondozó 2003. 8. 1.

33. Rózsa Judit Telefon: 30/308-4670, 1/465-5000 (mh.)
E-mail: judit.rozsa@szmi.hu

Szociálpolitikai
és Munkaügyi Intézet,
1134 Budapest, Tüzér u. 33–35.

pszichológus 2003. 8. 1.

34. Schmidka Istvánné Telefon: 30/688-4330, 1/208-1909 (mh.),
1/464-3225 (mh.)
E-mail: ebi@ujbuda.hu

Budapest Fõváros XI. Ker. Újbuda
Önkormányzat Egyesített
Bölcsõdei Intézménye,
1118 Budapest, Tétényi u. 46–48.

csecsemõ- és gyermekgondozó,
bölcsõdei szakgondozó,
szociálpedagógus

2006. 6. 1.

35. Sebestyén Bianka Telefon: 20/257-5800, 94/501-550 (mh.),
94/501-578 (mh.)
E-mail:
sebestyen.bianka@int.szombathely.hu

Egyesített Bölcsõdei Intézmény,
9700 Szombathely,
Bem József u. 33.

általános iskolai tanító,
óvodapedagógus

szociális szakvizsga 2004. 6. 1.

36. Sebestyén Józsefné Telefon: 20/350-7542, 22/317-441 (mh.)
E-mail:
mail@szazszorszepbolcsi.t-online.hu

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata Százszorszép
Bölcsõdéje,
8000 Székesfehérvár, Ybl M. ltp.

bölcsõdei szakgondozó,
szociálpedagógus

2003. 8. 1.

37. Sípos Andrásné Telefon: 70/930-3266, 30/473-7507,
37/313-619 (mh.)

Gyöngyös Város Önkormányzata
Dobó Úti Bölcsõde,
3200 Gyöngyös, Dobó u. 2.

bölcsõdei szakgondozó, csecsemõ-
és gyermekgondozó

2006. 6. 1.

38. Szabó Józsefné Telefon: 82/312-498, 82/313-172 (mh.)
E-mail: bolcsi@somogy.hu

Kaposvár MJV Önk. Bölcsõdei
Központ,
7400 Kaposvár, Rippl Rónai u. 11.

csecsemõ- és gyermekgondozó,
bölcsõdei szakgondozó

2005. 6. 1.

39. Szombathelyiné
dr. Nyitrai Ágnes Anikó

Telefon: 20/823-1796, 23/565-565 (mh.),
1/465-5000 (mh.)
E-mail: anyitrai@avkf.hu,
nyitraia@invitel.hu

Apor Vilmos Katolikus Fõiskola,
2072 Zsámbék, Zichy tér 3.
Szociálpolitikai
és Munkaügyi Intézet,
1134 Budapest, Tüzér u. 33–35.

általános iskolai tanító, pedagógia
szakos elõadó

bölcsészdoktor – neveléstudomány
tudományszak

2003. 8. 1.
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Ssz. Név Elérhetõség Munkahely
Iskolai végzettség/szakképzettség,

felsõfokú szakképesítés
Szakvizsga/egyetemi doktori cím,

illetve tudományos fokozat

Névjegyzékbe
való felvétel

idõpontja

40. Tardos Marcellné Telefon: 1/212-4609 (mh.)
E-mail: pikler@t-online.hu

Nemzetközi Pikler Emmi
Közalapítvány Pikler Intézete,
1022 Budapest, Lóczi Lajos u. 3.

pedagógia és pszichológia szakos
tanár

pedagógiai szakpszichológus 2003. 8. 1.

41. Tárnoki Erzsébet Telefon: 1/388-6509 (mh.)
E-mail: bolcsode@kszki.hu

Bp. III. Ker. Önkormányzat
Egyesített Bölcsõdék
Módszertani Bölcsõde,
1033 Budapest, Szérüskert u. 35.

csecsemõ- és gyermekgondozó,
oligofrénpedagógia–pszicho-
pedagógia szakos gyógypedagógia
tanár – korai fejlesztési szak

2003. 8. 1.

42. Dr. Torma Lászlóné Telefon: 72/532-367 (mh.)
E-mail:
napsugar@modszertanibolcsode.axelero.net

Kisgyermek Szociális Intézmények
Dél-dunántúli Regionális
Módszertani Bölcsõde,
7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 3.

bölcsõdei szakgondozó 2004. 6. 1.

43. Ungi Ferencné Telefon: 70/770-3349, 62/407-797 (mh.)
E-mail: ungimarcsi@invitel.hu

Dél-alföldi Regionális
Módszertani Bölcsõde,
6723 Szeged, Agyagos u. 40.

bölcsõdei szakgondozó,
nevelõtanár

szociális szakvizsga 2004. 6. 1.

44. Valiczkó Zsuzsanna Telefon: 20/319-3930, 62/407-797 (mh.)
E-mail: valiczkozsuzsanna@invitel.hu

Szeged MJV Önk. Bölcsõdéi
Dél-alföldi Regionális
Módszertani Bölcsõde,
6723 Szeged, Agyagos u. 40.

bölcsõdei szakgondozó 2004. 6. 1.

45. Vokony Éva Telefon: 30/859-9903, 1/465-5000 (mh.)
E-mail: pitypangbolcsi@vivamail.hu

Szociálpolitikai
és Munkaügyi Intézet,
1134 Budapest, Tüzér u. 33–35.

szakgondozónõ, intézetvezetõ,
egészségügyi közgazdasági
szakokleveles intézetvezetõ

2003. 8. 1.

1. § (1) c) Gyermekek napközbeni ellátása:

Ssz. Név Elérhetõség Munkahely
Iskolai végzettség/szakképzettség,

felsõfokú szakképesítés
Szakvizsga/egyetemi doktori cím,

illetve tudományos fokozat

Névjegyzékbe
való felvétel

idõpontja

1. Balogh Lászlóné Telefon: 34/311-462 (mh.)
E-mail: annabalogh@axelero.hu

Tatabánya Megyei Jogú Város
Módszertani Bölcsõdéje,
2800 Tatabánya, Mártírok u. 27.

csecsemõ- és gyermekgondozó,
bölcsõdevezetõ gondozónõ,
intézetvezetõ, személyügyi
szakigazgatás-szervezõ

2003. 8. 1.

2. Barbainé Bérci Klára Telefon: 30/618-7908, 88/328-661 (mh.)
E-mail: barbaiklari@vnet.hu

Veszprém Megye Jogú Város
Egyesített Bölcsõdék,
8200 Veszprém, Cserhát ltp. 13.

bölcsõdei szakoktató,
szakközgazda, egészségügyi
szakoktató, szociálpedagógus
(családpedagógia)

szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás)

2003. 8. 01.

3. Bimbó Zoltánné Telefon: 36/518-327 (mh.)
E-mail: bimbo.jutka@freemail.hu

Egészségügyi Alapellátást és
Bölcsõdéket Irányító Intézmény,
3300 Eger, Arany J. u. 20/A

csecsemõ- és gyermekgondozó,
biológia–pedagógia szakos
általános iskolai tanár,
mentálhigiénikus, pedagógia
szakos elõadó, szociális munkás

2003. 8. 1.
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Ssz. Név Elérhetõség Munkahely
Iskolai végzettség/szakképzettség,

felsõfokú szakképesítés
Szakvizsga/egyetemi doktori cím,

illetve tudományos fokozat

Névjegyzékbe
való felvétel

idõpontja

4. Englerné Rajkort Ildikó Telefon: 1/270-0904, 30/555-8478,
1/465-5000 (mh.)
E-mail: ildiko.rajkort@szmi.hu

Szociálpolitikai
és Munkaügyi Intézet,
1134 Budapest, Tüzér u. 33–35.

óvodapedagógus,
szociálpedagógus, szociálpolitikus,
pedagógia szakos elõadó

szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás)

2007. 7. 1.

5. Grosch Mária Telefon: 1/394-4877, 1/343-6680 (mh.)
E-mail: level@feherkereszt.hu

Fehér Kereszt Közhasznú
Egyesület,
1029 Budapest, Hímes u. 3.

általános szociális munkás,
mediátor, szociális asszisztens,
szocioterapeuta

2007. 7. 1.

6. Gyuriczáné
Botka Emõke

Telefon: 70/708-6632, 62/407-797 (mh.)
E-mail: gyuriczaemo@invitel.hu

Szeged Megyei Jogú Városi
Önkormányzat Bölcsõdék
Igazgatósága Megyei
Módszertani Bölcsõde,
6723 Szeged, Agyagos u. 40.

biológia–földrajz szakos általános
iskolai tanár, mentálhigiénikus

szociális szakvizsga 2003. 8. 1.

7. Kissné Fazekas Ibolya Telefon: 70/708-6631, 62/443-428,
62/407-797 (mh.)
E-mail: kissfazekas@invitel.hu

Szeged Megyei Jogú Városi
Önkormányzat Bölcsõdék
Igazgatósága Megyei Módszertani
Bölcsõde,
6723 Szeged, Agyagos u. 40.

magyar–ének szakos általános
iskolai tanár, pedagógia szakos
elõadó

szociális szakvizsga 2003. 8. 1.

8. Koller Lajos Gézáné Telefon: 20/378-9707, 23/421-148 (mh.) Fenyves Kuckó Családi Napközi,
2040 Budaörs, Rezeda u. 25/A

óvónõ 2007. 7. 1.

9. Koppán Zsoltné Telefon: 22/317-441
E-mail:
mail@szazszorszepbolcsi.t-online.hu

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata Módszertani
Bölcsõdéje,
8000 Székesfehérvár, Ybl M. ltp.

csecsemõ- és gyermekgondozó,
bölcsõdei szakgondozó

2003. 8. 1.

10. Kovácsné Bárány Ildikó Telefon: 30/289-0040, 36/311-652 (mh.)
E-mail: sheep65@gmail.com

Egészségügyi Alapellátást és
Bölcsõdéket Irányító Intézmény
Módszertani Bölcsõde,
3300 Eger, Arany J. u. 20/A

felnõtt szakápoló, pedagógia
szakos nevelõtanár

2003. 8. 1.

11. Lõrinczné Katona Éva Telefon: 20/415-4945, 1/465-5000 (mh.) Szociálpolitikai
és Munkaügyi Intézet,
1134 Budapest, Tüzér u. 33–35.

bölcsõdei szakgondozó 2003. 8. 1.

12. Mészáros Istvánné Telefon: 30/311-8661, 1/375-6733,
1/397-3039 (mh.)
E-mail: meszarosne@vipmail.hu

Don Bosco Nõvérek
Szent Család Óvodája,
1028 Budapest, Templom u. 9.

óvodapedagógus, óvodai
menedzser, óvodai szakértõ,
akkreditációs szakértõ, közoktatási
szakértõ

pedagógus szakvizsga (óvodai
szakértõ)

2007. 7. 1.

13. Schreindorferné
Sárközi Valéria

Telefon: 30/391-6256, 22/507-579 (mh.)
E-mail:
postmaster@csemetealapitvany.t-online.hu

Székesfehérvári Csemete
Alapítvány Csemete
Gyermekcentrum,
8000 Székesfehérvár,
Budai u. 56/A

bölcsõdei szakgondozó, tereptanár 2007. 7. 1.

14. Szombathelyiné
dr. Nyitrai Ágnes Anikó

Telefon: 20/823-1796, 23/565-565 (mh.),
1/465-5000 (mh.)
E-mail: anyitrai@avkf.hu,
nyitraia@invitel.hu

Apor Vilmos Katolikus Fõiskola,
2072 Zsámbék, Zichy tér 3.
Szociálpolitikai
és Munkaügyi Intézet,
1134 Budapest, Tüzér u. 33–35.

általános iskolai tanító, pedagógia
szakos elõadó

bölcsészdoktor – neveléstudomány
tudományszak

2003. 8. 1.
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Ssz. Név Elérhetõség Munkahely
Iskolai végzettség/szakképzettség,

felsõfokú szakképesítés
Szakvizsga/egyetemi doktori cím,

illetve tudományos fokozat

Névjegyzékbe
való felvétel

idõpontja

15. Palkovics Józsefné Telefon: 34/311-462 (mh.)
E-mail: mszti@t-online.hu

Tatabánya Megyei Jogú Város
Módszertani Bölcsõdéje,
2800 Tatabánya, Mártírok u. 27.

bölcsõdei szakgondozó,
intézetvezetõ

szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás)

2003. 8. 1.

16. Rátkai Sándorné Telefon: 36/324-494, 36/311-652 (mh.)
E-mail: emergio@chello.hu

Egészségügyi Alapellátást
és Bölcsõdéket Irányító Intézmény
Módszertani Bölcsõde,
3300 Eger, Arany J. u. 20/A

bölcsõdei szakgondozó 2003. 8. 1.

17. Rimai Rudolfné Telefon: 74/412-038, 74/512-062 (mh.)
E-mail: bolcsi79@tolna.net

Szekszárd Megye Jogú Város Önk.
Városi Bölcsõde,
7100 Szekszárd, Perczel Mór u. 4.

bölcsõdei szakgondozó 2004. 6. 1.

18. Rózsa Judit Telefon: 30/308-4670, 1/465-5000 (mh.)
E-mail: judit.rozsa@szmi.hu

Szociálpolitikai és Munkaügyi
Intézet,
1134 Budapest, Tüzér u. 33–35.

pszichológus 2003. 8. 1.

19. Tárnoki Erzsébet Telefon: 1/3886-509 (mh.)
E-mail: bolcsode@kszki.hu

Budapest. III. Ker. Önk. Egyesített
Bölcsõdék Módszertani Bölcsõde,
1033 Budapest, Szérûskert u. 35.

csecsemõ- és gyermekgondozó,
oligofrénpedagógia–pszichopeda-
gógia szakos gyógypedagógia
tanár, korai fejlesztési szak

2003. 8. 1.

20. Tolnayné Falusi Mária Telefon: 20/520-6051, 1/201-4083 (mh.)
E-mail: maria.tolnay@invitel.hu

Budapest II. Ker. Önkormányzat
Bölcsõdei Intézménye,
1027 Budapest,
Varsányi Irén u. 32.

csecsemõ- és kisgyermekgondozó,
egészségügyi szakoktató,
mentálhigiénikus

szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás témacsoport)

2003. 8. 1.

21. Dr. Torma Lászlóné Telefon: 72/532-367 (mh.)
E-mail:
napsugar@modszertanibolcsode.axelero.net

Kisgyermek Szociális Intézmények
Dél-dunántúli Regionális
Módszertani Bölcsõde,
7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 3.

bölcsõdei szakgondozó 2004. 6. 1.

22. Vokony Éva Telefon: 30/859-9903, 1/465-5000 (mh.)
E-mail: pitypangbolcsi@vivamail.hu

Szociálpolitikai
és Munkaügyi Intézet,
1134 Budapest, Tüzér u. 33–35.

szakgondozó, intézetvezetõ,
egészségügyi közgazdasági
szakokleveles intézetvezetõ

2003. 8. 1.

1. § (1) d) Gyermekek átmeneti gondozása:

Ssz. Név Elérhetõség Munkahely
Iskolai végzettség/szakképzettség,

felsõfokú szakképesítés
Szakvizsga/egyetemi doktori cím,

illetve tudományos fokozat

Névjegyzékbe
való felvétel

idõpontja

1. Balázs Albertné Telefon: 70/573-3940, 42/263-065,
42/263-989 (mh.)
E-mail: babella77@hotmail.com

Egyesített Szociális Intézet
Gyermekjóléti
és Családsegítõ Központ,
4320 Nagykálló,
Bajcsy-Zsilinszky út 5–7.

nevelõtanár (gyógypedagógia,
gyermek- és ifjúságvédelem),
szociológus

szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás)

2004. 6. 1.
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Ssz. Név Elérhetõség Munkahely
Iskolai végzettség/szakképzettség,

felsõfokú szakképesítés
Szakvizsga/egyetemi doktori cím,

illetve tudományos fokozat

Névjegyzékbe
való felvétel

idõpontja

2. Bogó Emília Telefon: 30/232-7969, 1/322-0623 (mh.) TECSASZO
Családok Átmeneti Otthona,
1061 Budapest, Hegedû u. 7.

szociális munkás szociális szakvizsga (családvédelem,
családgondozás)

2003. 8. 1.

3. Farkas Ágnes Telefon: 20/326-4477, 52/314-078 (mh.)
E-mail: igafar@freemail.hu

Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzat Gyermekvédelmi
Intézménye,
4032 Debrecen,
Böszörményi u. 68.

történelem–orosz nyelv és irodalom
szakos középiskolai tanár,
mentálhigiénikus

szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás)

2003. 8. 1.

4. Graszl Tibor Telefon: 30/652-7240, 1/207-1825 (mh.)
E-mail: krizis@freemail.hu

Krízis Alapítvány,
1225 Budapest,
Nagytétényi u. 266.

általános iskolai tanító,
közmûvelõdés szakkollégium

szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás)

2005. 6. 1.

5. Mihály Blanka Telefon: 30/383-0271, 1/264-5611 (mh.)
E-mail: miblanka@t-online.hu

Kõbányai Gyermekjóléti Szolgálat
Gyermekek Átmeneti Otthona,
1101 Budapest, Salgótarjáni út 47.

biológia szakos (földrajz–geológia
fakultás) egyetemi abszolváló
oklevél, pszichopedagógia szakos
gyógypedagógiai tanár, speciális
pedagógia szakos tanár és
szakpedagógus

szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás)

2005. 6. 1.

6. Mózes Ernõné Telefon: 82/424-196, 82/410-035 (mh.)
E-mail: mozida@freemail.hu

Borostyánvirág Alapítvány
Anyaotthon,
7400 Kaposvár, Jutai út 24.

általános szociális munkás szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás)

2007. 7. 1.

7. Nádasiné
Nemes Erzsébet

Telefon: 30/907-1172, 1/319-6113,
1/235-1790 (mh.)
E-mail: nemese@bfkh.hu,
okinava@citromail.hu

Közép-magyarországi Regionális
Közigazgatási Hivatal Szociális
és Gyámhivatala,
1056 Budapest, Váci u. 62–64.

szociális szervezõ, szociális
szakigazgatás-szervezõ

közigazgatási szakvizsga 2007. 7. 1.

8. Pauzáné dr. Suha Judit Telefon: 20/489-9621, 1/388-8760 (mh.)
E-mail: jpauza@freemail.hu

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Budapesti Központja,
1033 Budapest, Miklós u. 32.

jogász közigazgatási szakvizsga
(közigazgatási vezetési ismeretek,
gyermek- és ifjúságvédelem,
gyámügy)

2003. 8. 1.

1. § (1) e) Nevelõszülõi, helyettes szülõi ellátás:

Ssz. Név Elérhetõség Munkahely
Iskolai végzettség/szakképzettség,

felsõfokú szakképesítés
Szakvizsga/egyetemi doktori cím,

illetve tudományos fokozat

Névjegyzékbe
való felvétel

idõpontja

1. Baloghné
Gábor Katalin

Telefon: 20/519-3160, 30/907-8393,
1/475-5700 (mh.)
E-mail: gaborkati@freemail.hu

Szociális és Munkaügyi
Minisztérium Gyermek-
és Ifjúságvédelmi Fõosztály,
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

általános iskolai tanár, népmûvelõ,
szociális igazgatásszervezõ
pedagógia szakos bölcsésztanár

szociális szakvizsga
(gyermekvédelmi szakellátás)

2006. 6. 1.
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Ssz. Név Elérhetõség Munkahely
Iskolai végzettség/szakképzettség,

felsõfokú szakképesítés
Szakvizsga/egyetemi doktori cím,

illetve tudományos fokozat

Névjegyzékbe
való felvétel

idõpontja

2. Bozáné Novák Ibolya Telefon: 36/424-706 (mh.)
E-mail: hmogyved@ecom.hu

Heves Megyei Önkormányzat
Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálata,
3300 Eger, Dobó tér 6/A

oligifrénpedagógia–pszichopeda-
gógia szakos gyógypedagógiai
tanár, mentálhigiénikus

szociális szakvizsga
(gyermekvédelmi szakellátás)

2003. 8. 1.

3. Csatlós Sándor Telefon: 30/955-7733, 42/404-406 (mh.)
E-mail: tgyk@t-online.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Önkormányzat Területi
Gyermekvédelmi Központja,
4400 Nyíregyháza, Vasvári P. u. 3.

mûszaki oktató, pszichopedagógia
szakos tanár,
felsõoktatási-továbbképzési
szakpedagógus

szociális szakvizsga
(gyermekvédelmi szakellátás)

2007. 7. 1.

4. Csernusné Pivon Éva Telefon: 20/662-9109, 76/480-675 (mh.)
E-mail: pivoneva@freemail.hu

Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat,
6000 Kecskemét, Balaton u. 24/C

óvónõ, gyógypedagógiai tanár szociális szakvizsga
(gyermekvédelmi szakellátás)

2003. 8. 1.

5. Dalos Éva Telefon: 30/395-2135, 94/514-590 (mh.)
E-mail: daliva@freemail.hu

Vas Megyei Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat
és Gyermekotthon,
9700 Szombathely,
Vörösmarty u. 11.

magyar–ének-zene szakos általános
iskolai tanár, szociálpolitikai
szakigazgatás-szervezõ, jogi
szakokleveles családvédelmi
tanácsadó

szociális szakvizsga
(gyermekvédelmi szakellátás)

2004. 6. 1.

6. Együd János Telefon: 30/915-6730, 42/491-289,
42/402-347 (mh.)
E-mail: egyudj@gmail.com

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Gyermekvédelmi Szakszolgálati
Intézet,
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 4.

matematika–fizika szakos általános
tanár, pedagógia szakos elõadó,
mentálhigiénikus

szociális szakvizsga 2003. 8. 1.

7. Faragó György Telefon: 30/650-4477
E-mail: eletter.sulysap@freemail.hu

Otthon Szociális Szolgáltató,
2241 Sülysáp, Kisköz 14.

könyvtáros és történelem szakos
általános iskolai tanár, történelem
szakos középiskolai tanár,
mentálhigiénikus,
közoktatás-vezetõ

szociális szakvizsga
(gyermekvédelmi szakellátás)

2003. 8. 1.

8. Fenyves Ernõné Telefon: 20/477-9270
E-mail: femfem@enternet.hu

Fejér Megyei Igazságügyi Hivatal,
8000 Székesfehérvár,
Ady Endre u. 22/A

gyógypedagógus, pszichopeda-
gógia szakos tanár, szociális
szakigazgatás-szervezõ

szociális szakvizsga
(gyermekvédelmi szakellátás)

2006. 6. 1.

9. Gazdagné
Bozsó Ilona Mária

Telefon: 20/985-1224, 56/487-558,
1/354-3442 (mh.)
E-mail: aletta@freemail.hu

Pest Megyei Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat
és Intézményei,
1148 Budapest, Fogarasi u. 20.

általános iskolai tanító,
pszichopedagógia szakos tanár,
mentálhigiénikus

szociális szakvizsga
(gyermekvédelmi szakellátás)

2005. 6. 1.

10. Holl Mária Magdolna Telefon: 70/459-9522, 88/564-511 (mh.)
E-mail: mmagdalena@citromail.hu

Veszprém Megyei Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat,
8200 Veszprém, Kossuth u. 10.

egészségügyi szakoktató,
pedagógia szakos elõadó

tanügy-igazgatási szakértõ 2003. 8. 1.

11. Hupkáné Kósik Andrea Telefon: 30/223-9059, 36/424-501 (mh.)
E-mail: hkosika@gmail.com

Heves Megyei Önkormányzat
Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálata,
3300 Eger, Dobó tér 6/A

pszichológus, klinikai
mentálhigiénikus

gyermek- és ifjúsági
szakpszichológus

2003. 8. 1.
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Ssz. Név Elérhetõség Munkahely
Iskolai végzettség/szakképzettség,

felsõfokú szakképesítés
Szakvizsga/egyetemi doktori cím,

illetve tudományos fokozat

Névjegyzékbe
való felvétel

idõpontja

12. Kádas István Telefon: 20/424-4336, 1/465-9072 (mh.),
1/465-6027 (mh.)
E-mail: istvan.kadas@gmail.com

Szociálpolitikai és Munkaügyi
Intézet,
1134 Budapest, Tüzér u. 33–35.

történelem szakos általános iskolai
tanár, népmûvelõ, terület- és
településfejlesztõ menedzser

szociális szakvizsga
(gyermekvédelmi szakellátás)

2005. 6. 1.

13. Králné Szabó Piroska Telefon: 30/258-9153, 1/316-7129 (mh.)
E-mail: k.sz.p@freemail.hu

Apor Vilmos Katolikus Fõiskola,
2600 Vác, Konstantin tér 1–5.
Gyermekmentõ Szolgálat
Magyar Egyesülete,
1066 Budapest, Teréz krt. 24.

oligofrénpedagógia–pszichopeda-
gógia szakos gyógypedagógiai
tanár

szociális szakvizsga
(gyermekvédelmi szakellátás)

2005. 6. 1.

14. Kis Ildikó Telefon: 20/669-0881, 1/295-3840,
1/392-8100 (mh.)
E-mail: kisildiko5@gmail.com,
kis.gyermeke@mail.datanet.hu

Pest Megyei Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat
és Intézményei,
1125 Budapest,
Szarvas Gábor u. 20.

oligofrénpedagógia–pszichopeda-
gógia szakos gyógypedagógia
tanár, szociális munkás

szociális szakvizsga
(gyermekvédelmi szakellátás)

2003. 8. 1.

15. Lochman Lászlóné Telefon: 1/253-5626, 1/256-2090 (mh.)
E-mail: anilochman@freemail.hu

Gyermekjóléti Szolgálat,
1173 Budapest, Pesti u. 80.

általános iskolai tanító, szociális
munkás

szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás)

2003. 8. 1.

16. Mándi Lászlóné Telefon: 20/572-2955, 52/310-333 (mh.)
E-mail: mandilaszlone@freemail.hu

Hajdú-Bihar Megyei Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat,
4024 Debrecen,
Vármegyeház u. 9.

tanító, népmûvelõ, szociális
munkás

szociális szakvizsga
(gyermekvédelmi szakellátás)

2005. 6. 1.

17. Mónusné
Dicsõ Zsuzsanna

Telefon: 30/967-1530, 45/410-380,
42/404-406 (mh.)
E-mail: zsuzsannadicso@t-online.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Önkormányzat Területi
Gyermekvédelmi Központja,
4400 Nyíregyháza, Vasvári P. út 3.

általános szociális munkás,
nonprofit humánszolgáltatások
menedzsmentje, szociálpolitikus

szociális szakvizsga
(gyermekvédelmi szakellátás)

2007. 7. 1.

18. Pappné Jánics Ildikó Telefon: 30/983-3454, 79/424-950 (mh.)
E-mail: bajasansz@tvnetwork.hu

Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat,
6000 Kecskemét, Balaton u. 24/C

mûszaki tanár, magyar szakos
általános iskolai tanár, pedagógia
szakos elõadó,
pénzügyi/vállalkozási szakértõ

szociális szakvizsga
(gyermekvédelmi szakellátás)

2003. 8. 1.

19. Dr. Révész Piroska Telefon: 20/470-1199, 1/343-6680 (mh.)
E-mail: iroda@feherkereszt.hu,
level@feherkereszt.hu

Fehér Kereszt Gyermekvédõ
Alapítvány,
1077 Budapest, Rottenbiller u. 26.

pszichológus, középiskolai tanár klinikai gyermek-szakpszichológus,
pedagógiai szakpszichológus,
bölcsészettudományi doktor

2003. 8. 1.

20. Vargáné
Fehér Zsuzsanna

Telefon: 70/708-5687, 83/562-976 (mh.)
E-mail: fzsu@t-online.hu

Zalaszentgróti Polgármesteri
Hivatal Városi Gyámhivatala,
8790 Zalaszentgrót,
Dózsa György út 1.

általános iskolai tanító,
szociálpolitikai
szakigazgatás-szervezõ, jogi
szakokleveles családvédelmi
tanácsadó

közigazgatási szakvizsga
(közigazgatási vezetési ismeretek,
gyermek- és ifjúságvédelem,
gyámügy)

2003. 8. 1.

21. Vida Zsuzsanna Telefon: 20/967-0294, 1/323-2936 (mh.)
E-mail: vidazsu@freemail.hu

Fõvárosi Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat,
1081 Budapest, Alföldi u. 9–13.

történelem–orosz szakos
középiskolai tanár, szociálpolitikus

szociális szakvizsga
(gyermekvédelmi szakellátás)

2003. 8. 1.
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1. § (1) f) Gyermekotthoni ellátás:

Ssz. Név Elérhetõség Munkahely
Iskolai végzettség/szakképzettség,

felsõfokú szakképesítés
Szakvizsga/egyetemi doktori cím,

illetve tudományos fokozat

Névjegyzékbe
való felvétel

idõpontja

1. Aratóné Gyõri Eleonóra Telefon: 20/425-8254, 69/322-133 (mh.)
E-mail: mikimoka@vipmail.hu

Baranya Megyei Önkormányzat
Óvodája, Általános Iskolája,
Szakiskolája, Nevelési
Tanácsadója, Kollégiuma
és Gyermekotthona,
7700 Mohács, Kórház u. 1–3.

óvónõ, általános iskolai tanító,
gyógypedagógus, romológia szakos
bölcsész

szociális szakvizsga
(gyermekvédelmi szakellátás),
közoktatási vezetõ és pedagógus
szakvizsga

2006. 6. 1.

2. Dr. Berény Judit Telefon: 20/996-0383, 1/459-9100 (mh.)
E-mail: molber@t-online.hu

Fõvárosi Önkormányzat Heim Pál
Gyermekkórház Gyermekotthoni
Osztály,
1089 Budapest, Üllõi u. 86.

általános orvos szociális szakvizsga
(gyermekvédelmi szakellátás),
csecsemõ- és gyermekgyógyász
szakorvos, iskola-egészségtan
és ifjúságvédelem szakorvosa

2003. 8. 1.

3. Bízikné
Plagányi Erzsébet

Telefon: 20/336-5337
E-mail: bizikne.plaganyi@freemail.hu

Budapest Fõváros
Önkormányzatának Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálata,
1081 Budapest, Alföldi út 9–13.

oligofrénpedagógia–pszichopeda-
gógia szakos tanár, közoktatási
vezetõ

szociális szakvizsga
(gyermekvédelmi szakellátás)

2005. 6. 1.

4. Czikó Benjámin Telefon: 20/315-6742, 27/358-490 (mh.)
E-mail: benjamin.cziko@kigyk.eu

Károlyi István Gyermekközpont,
2153 Fót, Vörösmarty tér 2.

oligofrénpedagógia–pszichopeda-
gógia szakos gyógypedagógiai
tanár, mentálhigiénikus

szociális szakvizsga
(gyermekvédelmi szakellátás)

2003. 8. 1.

5. Csókay László Telefon: 70/530-4789, 1/327-1058 (mh.)
E-mail: csokayl@budapest.hu

Budapest Fõváros Önkormányzata
Fõpolgármesteri Hivatal,
1052 Budapest, Városház u. 9–11.

pszichológus közigazgatási szakvizsga
(közigazgatási vezetési ismeretek,
gyermek- és ifjúságvédelem,
gyámügy)

2003. 8. 1.

6. Dávid István Telefon: 70/387-2960
E-mail: davidis@citromail.hu

Motiváció Alapítvány,
1055 Budapest, Honvéd u. 22.

oligofrénpedagógia–pszichopeda-
gógia szakos gyógypedagógiai
tanár, szociálpolitikus

szociális szakvizsga
(gyermekvédelmi szakellátás)

2003. 8. 1.

7. Deák Sándorné Telefon: 34/362-920, 20/428-1905
E-mail: deakjutka@t-online.hu

Közép-dunántúli Regionális
Közigazgatási Hivatal Szociális
és Gyámhivatala
Komárom-Esztergom Megyei
Területi Kirendeltsége,
2800 Tatabánya, Fõtér 4.

általános szociális munkás,
gyermekjogi képviselõ, mediátor

közigazgatási szakvizsga 2007. 7. 1.

8. Deresné Tanárki Mária Telefon: 22/315-130, 22/312-500 (mh.)
E-mail: fmgyk@t-online.hu

Fejér Megyei Közigazgatási
Hivatal Gyámhivatala,
8000 Székesfehérvár,
Piac tér 12–14.

általános iskolai tanár, általános
informatikus szakosító oklevél,
szociális szakigazgatás-szervezõ

közigazgatási szakvizsga
(közigazgatási vezetési ismeretek,
gyermek- és ifjúságvédelem,
gyámügy)

2003. 8. 1.

9. Dr. Dobosné
Vörös Eleonóra

Telefon: 20/333-2499, 46/563-302 (mh.)
E-mail: lano@chello.hu

Miskolci Gyermekvédelmi
Központ,
3508 Miskolc, Egyetem u. 1.

biológia–testnevelés szakos
általános iskolai tanár,
pszichopedagógia szakos
gyógypedagógiai tanár, pedagógia
szakos tanár, tehetségfejlesztési
szakértõ

szociális szakvizsga
(gyermekvédelmi szakellátás)

2003. 8. 1.
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Ssz. Név Elérhetõség Munkahely
Iskolai végzettség/szakképzettség,

felsõfokú szakképesítés
Szakvizsga/egyetemi doktori cím,

illetve tudományos fokozat

Névjegyzékbe
való felvétel

idõpontja

10. Faragó György Telefon: 30/650-4477, 1/392-8102 (mh.)
E-mail: eletter.sulysap@freemail.hu

Pest Megyei Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat
és Intézményei,
1125 Budapest,
Szarvas Gábor u. 20.

könyvtáros és történelem szakos
általános iskolai tanár, történelem
szakos középiskolai tanár,
mentálhigiénikus,
közoktatás-vezetõ

szociális szakvizsga
(gyermekvédelmi szakellátás)

2003. 8. 1.

11. Fekete Zsolt Telefon: 20/317-4165, 32/432-060 (mh.) Megyei Gyermekvédelmi
Központ,
3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9.

szociálpolitikus szociális szakvizsga
(gyermekvédelmi szakellátás)

2003. 8. 1.

12. Farkas Ágnes Telefon: 20/326-4477, 52/314-078 (mh.)
E-mail: igafar@freemail.hu

Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzat Gyermekvédelmi
Intézménye,
4032 Debrecen,
Böszörményi u. 68.

történelem–orosz nyelv és irodalom
középiskolai tanár,
mentálhigiénikus

szociális szakvizsga
(gyermekvédelmi szakellátás)

2003. 8. 1.

13. Fonódiné
Rutka Izabella

Telefon: 27/358-490 (mh.)
E-mail: info@kigyk.hu

Károlyi István Gyermekközpont,
2153 Fót, Vörösmarty tér 2.

mûvelõdésszervezõ,
szociálpedagógus

szociális szakvizsga
(gyermekvédelmi szakellátás)

2003. 8. 1.

14. Földi Györgyné Telefon: 36/568-078 (mh.)
E-mail: hmogypet@ecom.hu

Heves Megyei Önkormányzat
Gyermekotthona,
3250 Pétervására,
Szent Márton u. 21.

pedagógia szakos tanár,
tanügy-igazgatási szakértõ

szociális szakvizsga
(gyermekvédelmi szakellátás)

2004. 6. 1.

15. Gáspárné
Puskás Krisztina

Telefon: 1/322-0308, 20/329-6200 Budapest Fõváros Önkormányzata
Vasvári Pál Gyermekotthona,
1121 Budapest, Budakeszi u. 48.

általános gépész, üzemmérnök,
mûszaki tanár, minõségirányítási
szakember

szociális szakvizsga
(gyermekvédelmi szakellátás)

2007. 7. 1.

16. Gulyás József Telefon: 30/984-3984, 27/358-490 (mh.) Károlyi István Gyermekközpont,
2153 Fót, Vörösmarty tér 2.

hibás beszédûek, értelmi
fogyatékosok oktatására képesített
gyógypedagógiai tanár

szociális szakvizsga
(gyermekvédelmi szakellátás)

2003. 8. 1.

17. Herczeg Rita Telefon: 30/288-0747
E-mail: ritmi@freestart.hu

Betegjogi, Ellátottjogi és
Gyermekjogi Közalapítvány,
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

szociálpolitikus szociális szakvizsga
(gyermekvédelmi szakellátás)

2004. 6. 1.

18. Horányi Zoltánné Telefon: 30/955-1834, 34/361-041 (mh.)
E-mail: marcanka22@freemail.hu

Budapest Fõváros Önk.
Gyermekotthon és Általános
Iskola,
2840 Oroszlány, Rákóczi út 53.

általános iskolai tanító szociális szakvizsga
(gyermekvédelmi szakellátás)

2005. 6. 1

19. Hornyák József Telefon: 30/955-1833, 34/361-042 (mh.)
E-mail: fiapu@freemail.hu

Budapest Fõváros Önk.
Gyermekotthon és Általános
Iskola,
2840 Oroszlány, Rákóczi út 53.

pedagógia–biológia szakos
általános iskolai tanár, pedagógia
szakos elõadó

szociális szakvizsga
(gyermekvédelmi szakellátás)

2005. 6. 1

20. Horváth Artur Telefon: 30/411-6216, 94/500-653 (mh.)
E-mail: gencsiotthon@freemail.hu

Vas Megyei Csecsemõ-
és Gyermekotthon,
9721 Gencsapáti, Hunyadi út 405.

általános iskolai tanító, közoktatási
vezetõ

szociális szakvizsga
(gyermekvédelmi szakellátás)

2004. 6. 1.

21. Horváth Lívia Telefon: 30/5601-899, 88/561-390 (mh.)
E-mail: gyermeghlivia@invitel.hu

Veszprém Megyei Lakásotthonok
Igazgatósága,
8200 Veszprém, Szeglethy u. 1.

óvónõ, speciális pedagógia szakos
tanár és szakpedagógus,
gyógypedagógus,
pszichopedagógiai szakos tanár

szociális szakvizsga
(gyermekvédelmi szakellátás)

2007. 7. 1.
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Ssz. Név Elérhetõség Munkahely
Iskolai végzettség/szakképzettség,

felsõfokú szakképesítés
Szakvizsga/egyetemi doktori cím,

illetve tudományos fokozat

Névjegyzékbe
való felvétel

idõpontja

22. Horváthné
Horváth Ildikó

Telefon: 20/918-5812, 72/574-047 (mh.)
E-mail: hadre.ildi@freemail.hu

Alapszolgáltatási Központ,
7827 Beremend, Rákóczi u. 20.

szociálpedagógus szociális szakvizsga
(gyermekvédelmi szakellátás)

2006. 6. 1.

23. Horváthné
Váradi Ildikó

Telefon: 20/969-5501, 52/507-412 (mh.)
E-mail: h.varadi1@t-online.hu

Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat Debreceni és
Nyírségi Lakásotthonai,
4024 Debrecen, Piac u. 54.

pedagógus, református diakónus,
mentálhigiénés szakember

szociális szakvizsga
(gyermekvédelmi szakellátás)

2007. 7. 1.

24. Kocsa Erika Telefon: 20/982-3448, 36/413-538 (mh.)
E-mail: erika.kocsa@t-online.hu

Hétszínvirág Gyermekotthon,
3300 Eger, Dobó tér 6/A

pszichopedagógia szakos
gyógypedagógiai tanár,
mentálhigiénikus, jogi
szakokleveles szociális
és gyermekvédelmi tanácsadó

szociális szakvizsga
(gyermekvédelmi szakellátás)

2003. 8. 1.

25. Dr. Koplányiné
Bartos Klára

Telefon: 1/276-4234 (mh.)
E-mail: gytemplo@axelero.hu

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Gyermekotthona,
1211 Budapest, Templom u. 13.

pszichopedagógia szakos
gyógypedagógiai tanár,
pszichológus

szociális szakvizsga 2004. 6. 1.

26. Lánczos Eszter Telefon: 20/329-6215, 23/343-701,
1/200-7940 (mh.)

Budapest Fõváros
Önkormányzatának Zirzen Janka
Gyermekotthona,
1021 Budapest,
Heinrich István u. 2.

védõnõ, szociális munkás szociális szakvizsga
(gyermekvédelmi szakellátás)

2007. 7. 1.

27. Lengyel Judit Telefon: 20/661-0052, 1/3232-900 (mh.)
E-mail: len.judit@freemail.hu

Budapest Fõváros
Önkormányzatának Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálata
Befogadó Otthon,
1081 Budapest, Alföldi u. 9–13.

általános szociális munkás,
szociálpolitikus

szociális szakvizsga
(gyermekvédelmi szakellátás)

2007. 7. 1.

28. Lippai Gergely Telefon: 30/207-1821, 42/402-347 (mh.)
E-mail: tgyk@t-online.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Önkormányzat Gyermekvédelmi
Központja,
4400 Nyíregyháza, Vasvári P. út 3.

szakpedagógus (fejlesztõ-kutató),
közoktatási vezetõ

szociális szakvizsga
(gyermekvédelmi szakellátás)

2003. 8. 1.

29. Lovas János Tibor Telefon: 20/489-9624, 46/369-442 (mh.)
E-mail: lovasjt@freemail.hu,
lovasjt@vipmail.hu

Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata Gyermekváros
Gyermekjóléti-Gyermekvédelmi
Központ,
3515 Miskolc, Egyetem u. 1.

tanító, történelem szakos általános
iskolai tanár, egészségfejlesztõ
mentálhigiénikus

szociális szakvizsga
(gyermekvédelmi szakellátás)

2003. 8. 1.

30. Dr. Majoros Mária Telefon: 1/246-5067, 1/394-3964 (mh.)
E-mail: mm@dmb.ph.hu

Fõvárosi Önkormányzat
Csecsemõket, Kisgyermekeket és
Fogyatékosokat Befogadó
Gyermekotthonai,
1063 Budapest, Kmetty Gy. u. 31.,
1026 Budapest, Gárdonyi u. 25.

általános orvos szociális szakvizsga (gyermekjóléti
szakellátás), csecsemõ-
és gyermekgyógyász szakorvos

2003. 8. 1.
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Ssz. Név Elérhetõség Munkahely
Iskolai végzettség/szakképzettség,

felsõfokú szakképesítés
Szakvizsga/egyetemi doktori cím,

illetve tudományos fokozat

Névjegyzékbe
való felvétel

idõpontja

31. Márton Edit Klára Telefon: 20/493-3509, 1/403-6934
E-mail: zuglovas@freemail.hu

Budapest Fõváros
Önkormányzatának Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálata,
1081 Budapest, Alföldi út 9–13.

általános iskolai tanító, testnevelés
szakos általános iskolai tanár,
pedagógiai szakkollégium

közoktatási vezetõ, szociális
szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás)

2005. 6. 1.

32. Meliska Zoltán Telefon: 20/587-8183, 1/394-1211 (mh.)
E-mail: meliska.zoltan@gmail.com

Budapest Fõváros
Önkormányzatának Hûvösvölgyi
Gyermekotthona,
1021 Budapest,
Hûvösvölgyi út 165.

szociálpedagógus, grafológus pedagógus szakvizsga (közoktatási
vezetõ)

2007. 7. 1.

33. Dr. Mészáros Ágnes Telefon: 20/555-8323, 1/202-3475,
1/320-9681 (mh.)

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Gyermekotthona,
1134 Budapest,
Róbert Károly krt. 49–51.

okleveles közgazda, szociológus szociális szakvizsga
(gyermekvédelmi szakellátás)

2007. 7. 1.

34. Morvainé Nagy Mária Telefon: 1/391-9262 Fõvárosi Önkormányzat
Csecsemõket, Kisgyermekeket
és Fogyatékosokat Befogadó
Gyermekotthonai,
1121 Budapest, Kalóz u. 6.

oligofrénpedagógia–pszichopeda-
gógia szakos gyógypedagógiai
tanár, szociális munkás

szociális szakvizsga
(gyermekvédelmi szakellátás)

2003. 8. 1.

35. Nagy Kálmán Telefon: 20/329-6208, 1/310-1797 (mh.)
E-mail: menyecske1@t-online.hu

Fõvárosi Önkormányzat
Gyermekotthona,
1112 Budapest, Pestújhelyi út 66.

biológia–mezõgazdasági ismeretek
és gyakorlat szakos általános
iskolai tanár, pedagógia szakos
elõadó (nevelésszociológia)

szociális szakvizsga 2004. 6. 1.

36. Nemesné
Leiti Magdolna

Telefon: 82/357-196, 82/556-011 (mh.)
E-mail: enelem@freemail.hu

Kékmadár Gyermekotthon,
7561 Nagybajom, Templom u. 1.

óvónõ szociális szakvizsga
(gyermekvédelmi szakellátás)

2007. 7. 1.

37. Platthy István Péter Telefon: 30/916-4713, 72/311-206 (mh.)
E-mail: pecsgyo@t-online.hu,
platthy@csontvarystudio.hu

Pécsi Gyermekotthon és
Gyermekek Átmeneti Otthona,
7621 Pécs, Megye u. 24.

biológia–rajz szakos általános
iskolai tanár, mûvészetterapeuta

szociális szakvizsga
(gyermekvédelmi szakellátás)

2004. 6. 1.

38. Posztós Lászlóné Telefon: 30/275-4279, 27/358-946,
27/358-022 (mh.)
E-mail: zsuzsaposztos@freemail.hu

Károlyi István Gyermekközpont,
2153 Fót, Vörösmarty tér 2.

oligofrénpedagógia–pszichopeda-
gógia szakos gyógypedagógiai
tanár, mentálhigiénikus

szociális szakvizsga 2003. 8. 1.

39. Pusztaföldi Judit Telefon: 20/311-9057
E-mail: juditp@budapest.hu

Budapest Fõváros Önkormányzata
Fõpolgármesteri Hivatal,
1052 Budapest, Városház u. 9–11.

védõnõ, biológia szakos általános
iskolai tanár

közigazgatási szakvizsga
(közigazgatási vezetési ismeretek,
gyermek- és ifjúságvédelem,
gyámügy)

2003. 8. 1.

40. Riegler Mária Telefon: 30/431-9510, 1/394-3564 (mh.)
E-mail: utogond@enternet.hu

Budapest Fõváros
Önkormányzatának Utógondozó
Otthona,
1021 Budapest, Budakeszi u. 67.

oligofrénpedagógia–pszichopeda-
gógia szakos gyógypedagógiai
tanár, általános szociális munkás

szociális szakvizsga
(gyermekvédelmi szakellátás)

2003. 8. 1.

41. Rigó Rozália Telefon: 20/915-0804, 96/514-497 (mh.)
E-mail: rozalia@novonet.hu

Gyõr-Moson-Sopron Megyei
Közigazgatási Hivatal
Gyámhivatala,
9021 Gyõr, Árpád u. 32.

hibásbeszédûek, értelmi
fogyatékosok oktatására képesített
gyógypedagógiai tanár, pedagógia
szakos elõadó

közigazgatási szakvizsga
(közigazgatási vezetési ismeretek,
gyermek- és ifjúságvédelem,
gyámügy)

2003. 8. 1.
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Ssz. Név Elérhetõség Munkahely
Iskolai végzettség/szakképzettség,

felsõfokú szakképesítés
Szakvizsga/egyetemi doktori cím,

illetve tudományos fokozat

Névjegyzékbe
való felvétel

idõpontja

42. Szabóné Komolai Ida Telefon: 30/243-2054, 42/481-542,
42/352-131 (mh.)
E-mail: szaboneida@freemail.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Önkormányzat Gyermekvédelmi
Központja,
4561 Baktalórántháza, Vasút u. 2.

általános iskolai tanár,
szociálpolitikus

szociális szakvizsga
(gyermekvédelmi szakellátás)

2005. 6. 1.

43. Szerdi Béla Telefon: 30/336-6997, 42/443-921,
42/404-406 (mh.)
E-mail: szerdy@freemail.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Önkormányzat Területi
Gyermekvédelmi Központja,
4400 Nyíregyháza, Vasvári P. út 3.

általános iskolai tanár,
mentálhigiénikus, gyermekjogi
képviselõ

szociális szakvizsga
(gyermekvédelmi szakellátás)

2007. 7. 1.

44. Tardos Marcellné Telefon: 1/212-4609 (mh.)
E-mail: pikler@t-online.hu

Nemzetközi Pikler Emmi
Közalapítvány Pikler Intézete,
1022 Budapest, Lóczy Lajos u. 2.

pszichológus pedagógiai szakpszichológus 2003. 8. 1.

45. Tompa László Telefon: 30/475-6102, 68/480-389,
68/480-035
E-mail: dosszie@freemail.hu

Békés Megyei Általános Iskola,
Szakiskola, Módszertani
Intézmény és Lakásotthonok,
5667 Magyarbánhegyes,
Kossuth u. 8.

gyógypedagógus, pszichológus szociális szakvizsga, pedagógus-
szakvizsga

2007. 7. 1.

46. Ulbertné Németh Mária Telefon: 30/999-2350, 20/329-6222,
1/276-4234 (mh.)
E-mail: ulbertnenemeth@freemail.hu

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Gyermekotthona,
1211 Budapest, Templom u. 13.

oligofrénpedagógia–pszichopeda-
gógia szakos gyógypedagógiai
tanár

szociális szakvizsga 2004. 6. 1.

47. Zsámbéki Eszter Telefon: 70/222-0653, 1/323-2900 (mh.)
E-mail: zsamesz@citromail.hu

Budapest Fõváros
Önkormányzatának Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálata,
1081 Budapest, Alföldi u. 9–11.

oligofrénpedagógia–pszichopeda-
gógia szakos gyógypedagógiai
tanár, szociális munkás

szociális szakvizsga
(gyermekvédelmi szakellátás)

2003. 8. 1.

1. § (1) g) Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás:

Ssz. Név Elérhetõség Munkahely
Iskolai végzettség/szakképzettség,

felsõfokú szakképesítés
Szakvizsga/egyetemi doktori cím,

illetve tudományos fokozat

Névjegyzékbe
való felvétel

idõpontja

1. Baráth Katalin Telefon: 42/509-039, 42/402-347 (mh.)
E-mail: kbarath@freemail.hu

Területi Gyermekvédelmi
Központ,
4400 Nyíregyháza, Vasvári P. út 3.

általános iskolai tanító, általános
szociális munkás

szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás)

2004. 6. 1.

2. Békés Zoltán Telefon: 20/498-9132, 30/932-7201,
1/3232-944 (mh.)
E-mail: modszertan@tegyesz.hu

Budapest Fõváros
Önkormányzatának Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálata,
1081 Budapest, Alföldi u. 9–13.

orosz nyelv és irodalom szakos
középiskolai tanár, pszichológus,
pedagógia szakos elõadó

szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás), filozófiatudományok
kandidátusa

2003. 8. 1.

3. Bozáné Novák Ibolya Telefon: 36/424-706 (mh.)
E-mail: hmogyved@ecom.hu

Heves Megyei Önkormányzat
Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálata,
3300 Eger, Dobó tér 6/A

oligofrénpedagógia–pszichopeda-
gógia szakos gyógypedagógiai
tanár, mentálhigiénikus

szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás)

2003. 8. 1.

876
H

I
V

A
T

A
L

O
S

É
R

T
E

S
Í

T
Õ

2008/7.szám



Ssz. Név Elérhetõség Munkahely
Iskolai végzettség/szakképzettség,

felsõfokú szakképesítés
Szakvizsga/egyetemi doktori cím,

illetve tudományos fokozat

Névjegyzékbe
való felvétel

idõpontja

4. Czikó Benjámin Telefon: 20/315-6742, 27/358-490 (mh.)
E-mail: benjamin.cziko@kigyk.eu

Károlyi István Gyermekközpont,
2153 Fót, Vörösmarty tér 2.

oligofrénpedagógia–pszichopeda-
gógia szakos gyógypedagógiai
tanár, mentálhigiénikus

szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás)

2003. 8. 1.

5. Csernusné Pivon Éva Telefon: 20/662-9109, 76/480-675 (mh.)
E-mail: pivoneva@freemail.hu

Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat,
6000 Kecskemét, Balaton u. 24/C

óvónõ, gyógypedagógiai tanár szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás)

2003. 8. 1.

6. Dalos Éva Telefon: 30/395-2135, 94/514-590 (mh.)
E-mail: daliva@freemail.hu

Vas Megyei Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat
és Gyermekotthon,
9700 Szombathely,
Vörösmarty u. 11.

magyar–ének-zene szakos általános
iskolai tanár, szociálpolitikai
szakigazgatás-szervezõ, jogi
szakokleveles családvédelmi
tanácsadó

szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás)

2004. 6. 1.

7. Deák Sándorné Telefon: 20/428-1905, 34/362-920,
34/512-150 (mh.)
E-mail: deakjutka@t-online.hu

Közép-dunántúli Regionális
Közigazgatási Hivatal Szociális
és Gyámhivatala
Komárom-Esztergom Megyei
Területi Kirendeltsége,
2800 Tatabánya, Fõ tér 4.

általános szociális munkás,
gyermekjogi képviselõ, mediátor

közigazgatási szakvizsga 2007. 7. 1.

8. Domokosné
Balogh Ildikó

Telefon: 28/475-715, 1/3232-900 (mh.),
1/323-2931 (mh.)
E-mail: b.ildiko@invitel.hu

Budapest Fõváros
Önkormányzatának Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálata,
1081 Budapest, Alföldi u. 9–13.

pedagógia szakos tanár,
szociálpedagógia és iskolai
mentálhigiéné specializáció

szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás)

2005. 6. 1.

9. Együd János Telefon: 30/915-6730, 42//491-289,
42/402-347 (mh.)
E-mail: egyudj@gmail.com

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Gyermekvédelmi Szakszolgálati
Intézet,
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 4.

matematika–fizika szakos általános
tanár, pedagógia szakos elõadó,
mentálhigiénikus

szociális szakvizsga 2003. 8. 1.

10. Feketéné Böröcz Virág Telefon: 20/967-0247, 1/323-2900 (mh.)
E-mail: borocz.virag@gmail.hu

Budapest Fõváros
Önkormányzatának Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálata,
1081 Budapest, Alföldi u. 9–13.

szociális asszisztens, általános
szociális munkás

szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás)

2007. 7. 1.

11. Gazdagné
Bozsó Ilona Mária

Telefon: 20/985-1224, 56/487-558,
1/354-3442 (mh.)
E-mail: aletta@freemail.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Gyermek- és Ifjúságvédõ Intézet,
5000 Szolnok, Gyermekváros u. 1.

általános iskolai tanító,
pszichopedagógia szakos tanár,
mentálhigiénikus

szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás)

2005. 6. 1.

12. Godó Endréné Telefon: 20/669-0900, 53/361-070,
1/354-3442 (mh.)
E-mail: pmtegyeszi@axelero.hu

Pest Megyei Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat
és Intézményei,
1148 Budapest, Fogarasi út 20.

szociálpedagógus, gyermek-
és ifjúságvédelmi nevelõtanár,
tanácsadó tanár, egészségügyi
szakoktató, családvédelmi referens

szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás)

2007. 7. 1.

13. Dr. Haár Zsuzsanna Telefon: 30/966-9372, 1/459-9100 (mh.)
E-mail: drhaar@egystudio.hu

Heim Pál Gyermekkórház,
1089 Budapest, Üllõi út 89.
Budapest Fõváros Önkormányzat
Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat,
1081 Budapest, Alföldi u. 9–13.

általános orvos csecsemõ- és gyermekgyógyász
szakorvos, iskola-egészségtan
és ifjúságvédelem szakorvosa

2003. 8. 1.
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Ssz. Név Elérhetõség Munkahely
Iskolai végzettség/szakképzettség,

felsõfokú szakképesítés
Szakvizsga/egyetemi doktori cím,

illetve tudományos fokozat

Névjegyzékbe
való felvétel

idõpontja

14. Holl Mária Magdolna Telefon: 70/459-9522, 88/564-511 (mh.)
E-mail: mmagdalena@citromail.hu

Veszprém Megyei Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat,
8200 Veszprém, Kossuth u. 10.

egészségügyi szakoktató, pedagógia
szakos elõadó

pedagógus szakvizsga
(tanügy-igazgatási szakértõ)

2003. 8. 1.

15. Hupkáné Kósik Andrea Telefon: 30/223-9059, 36/424-501 (mh.)
E-mail: hkosika@gmail.com

Heves Megyei Önkormányzat
Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálata,
3300 Eger, Dobó tér 6/A

pszichológus klinikai mentálhigiénikus, gyermek-
és ifjúsági szakpszichológus

2003. 8. 1.

16. Ispán Erika Telefon: 20/362-6055, 32/430-855 (mh.)
E-mail: ispanerika@citromail.hu

Megyei Gyermekvédelmi
Központ,
3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9.

pedagógia szakos nevelõtanár,
gyermek- és ifjúságvédelmi
specializáció

szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás)

2007. 7. 1.

17. Jungvert Valéria Telefon: 88/564-521 (mh.)
E-mail: gyermek.ved.szaksz@invitel.hu

Veszprém Megyei Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat,
8200 Veszprém, Kossuth u. 10.

szociálpedagógus, szociális munkás szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás)

2006. 6. 1.

18. Kádas István Telefon: 20/424-4336, 1/465-9072,
1/465-6027 (mh.)
E-mail: istvan.kadas@gmail.com

Szociálpolitikai
és Munkaügyi Intézet,
1134 Budapest, Tüzér u. 33–35.

történelem szakos általános iskolai
tanár, népmûvelõ, terület-
és településfejlesztõ menedzser

szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás)

2005. 6. 1.

19. Kis Ildikó Telefon: 20/669-088, 1/295-3840,
1/392-8100 (mh.)
E-mail: kisildiko5@gmail.com,
kis.gyermeke@mail.datanet.hu

Pest Megyei Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat
és Intézményei,
1125 Budapest,
Szarvas Gábor u. 20.

oligofrénpedagógia–pszichopeda-
gógia szakos gyógypedagógia tanár,
szociális munkás

szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás)

2003. 8. 1.

20. Mándi Lászlóné Telefon: 20/572-2955, 52/310-333 (mh.)
E-mail: mandilaszlone@freemail.hu

Hajdú-Bihar Megyei Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat,
4024 Debrecen, Vármegyeház u. 9.

tanító, népmûvelõ, szociális munkás szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás)

2005. 6. 1.

21. Miklósi Erzsébet Telefon: 30/338-4699, 42/421-207,
42/404-578 (mh.)
E-mail: tgyk@t-online.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Önkormányzat Területi
Gyermekvédelmi Központ,
4400 Nyíregyháza,
Vasvári Pál u. 3.

pedagógus, szociálpedagógus,
szociális munkás

szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás)

2007. 7. 1.

22. Molnár László Telefon: 20/807-6666, 1/323-2910 (mh.)
E-mail: igazgatosag@tegyesz.hu

Budapest Fõváros Önkormányzat
Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálata
1081 Budapest, Alföldi u. 9–13.

oligofrénpedagógia–logopédia
szakos gyógypedagógiai tanár,
szociálpolitikus

szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás)

2003. 8. 1.

23. Dr. Orbán István Telefon: 20/950-9223, 82/527-551 (mh.)
E-mail: orbanistvan@magyisz.hu

Somogy Megyei Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat,
7400 Kaposvár, Orci u. 18/A

jogász, pszichopedagógia szakos
gyógypedagógiai tanár

felsõfokú igazgatási szakvizsga 2003. 8. 1.

24. Pappné Jánics Ildikó Telefon: 30/983-3454, 79/424-950 (mh.)
E-mail: bajasansz@tvnetwork.hu

Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat,
6000 Kecskemét, Balaton u. 24/C

üzemmérnök, mûszaki tanár,
magyar szakos általános iskolai
tanár, pedagógia szakos elõadó,
pénzügyi/vállalkozási szakértõ

szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás)

2003. 8. 1.
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Ssz. Név Elérhetõség Munkahely
Iskolai végzettség/szakképzettség,

felsõfokú szakképesítés
Szakvizsga/egyetemi doktori cím,

illetve tudományos fokozat

Névjegyzékbe
való felvétel

idõpontja

25. Porczió Györgyné Telefon: 82/527-551 (mh.)
E-mail: porcziom@kapos-net.hu

Somogy Megyei Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat,
7400 Kaposvár, Orci u. 18/A

általános iskolai tanító,
szociálpedagógus, szociális
igazgatásszervezõ

szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás)

2003. 8. 1.

26. Dr. Radoszáv Miklós Telefon: 1/210-1124 (mh.)
E-mail: radoszav.miklos@tegyesz.hu

Budapest Fõváros
Önkormányzatának Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálata,
1081 Budapest, Alföldi u. 9–13.

jogász, pedagógia szakos elõadó szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás)

2003. 8. 1.

27. Sándor Istvánné Telefon: 20/981-7931, 20/519-3195,
66/560-270 (mh.)
E-mail: csirimama2@hotmail.com

Békés Megyei Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat
és Gyermekotthon,
5700 Gyula, Ady E. u. 8.

óvónõ, nevelõtanár, jogi
szakokleveles szociális
és családvédelmi tanácsadó

szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás)

2006. 6. 1.

28. Dr. Sebestyén Szilvia Telefon: 30/456-7054, 1/356-8658 (mh.) Budai Gyermekkórház
Rendelõintézet Gyermek-
és Ifjúságpszichiátriai Gondozó,
1012 Budapest, Logodi u. 3.

gyermekpszichiátria, mediáció,
közvetítés és konfliktuskezelés

szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás)

2007. 7. 1.

29. Dr. Stoklász Gyöngyi Telefon: 30/355-9703, 56/342-183,
56/371-355 (mh.)
E-mail: gyivi@externet.hu

Megyei Gyermek-
és Ifjúságvédõ Intézet,
5000 Szolnok, Gyermekváros u. 1.

jogász, gyermek-
és ifjúságvédelmi tanácsadó

jogi szakvizsga, szociális szakvizsga
(gyermekvédelmi szakellátás)

2004. 6. 1.

30. Székely Zsuzsanna Telefon: 26/380-140, 1/323-2900 (mh.),
1/323-2800 (mh.)

Budapest Fõváros Önkormányzat
Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálata,
1081 Budapest, Alföldi u. 9–13.

oligofrénpedagógia–pszichopeda-
gógia szakos gyógypedagógiai
tanár, pszichológus

szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás), tanácsadó
szakpszichológus

2003. 8. 1.

31. Dr. Szentkatolnayné
dr. Domonkosi Mária

Telefon: 20/424-3044, 46/379-902,
76/481-619 (mh.)
E-mail: tgysz@chello.hu,
domonkosim@freemail.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat,
3532 Miskolc, Károly u. 12.

jogász, jogtanácsos, szociálpolitikus jogi szakvizsga, szociális szakvizsga
(gyermekvédelmi szakellátás)

2005. 6. 1.

32. Szikulai István Telefon: 20/520-6515, 1/465-9072 (mh.),
1/465-6027 (mh.)
E-mail: istvan.szikulai@szmi.hu

Szociálpolitikai
és Munkaügyi Intézet,
1134 Budapest, Tüzér u. 33–35.

történelem szakos középiskolai
tanár, magyar szakos általános
iskolai tanár

szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás)

2003. 8. 1.

33. Virágh Gábor Andor Telefon: 20/526-8417, 1/369-1904 (mh.)
E-mail: gaborviragh@yahoo.com,
gviragh@freemail.hu

Fõváros Önkormányzat Kornis
Klára Ifjúsági Otthon,
1043 Budapest, Árpád u. 199.

pszichológus szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás), klinikai
gyermek-szakpszichológus

2003. 8. 1.

34. Zakács Gábor Telefon: 30/912-7212, 1/465-6027,
1/465-9072 (mh.)
E-mail: gabor.zakacs@szmi.hu

Szociálpolitikai
és Munkaügyi Intézet,
1134 Budapest, Tüzér u. 33–35.

gyógypedagógiai tanár,
mentálhigiénés szakember,
pszichodráma-asszisztens

szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás)

2006. 6. 1.

35. Zsámbéki Eszter Telefon: 70/222-0653, 1/323-2900 (mh.)
E-mail: zsamesz@citromail.hu

Budapest Fõváros Önkormányzat
Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat,
1081 Budapest, Alföldi u. 9–11.

oligofrénpedagógia–pszichopeda-
gógia szakos gyógypedagógiai
tanár, szociális munkás

szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás)

2003. 8. 1.
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1. § (1) h) Javítóintézeti nevelés:

Ssz. Név Elérhetõség Munkahely
Iskolai végzettség/szakképzettség,

felsõfokú szakképesítés
Szakvizsga/egyetemi doktori cím,

illetve tudományos fokozat

Névjegyzékbe
való felvétel

idõpontja

1. Aczél Anna Telefon: 30//966-4935, 1/307-6368 (mh.)
E-mail: b.aczel@leanynevelo.hu

Szociális és Munkaügyi
Minisztérium Rákospalotai
Javítóintézete,
1151 Budapest, Pozsony u. 36.

pszichológus, magyar nyelv
és irodalom szakos középiskolai
tanár

pedagógiai szakpszichológus,
pszichológiatudomány kandidátusa

2003. 8. 1.

2. Negrea Vidia Telefon: 20/482-4212, 1/299-0196 (mh.)
E-mail: vidia@enternet.hu

Közösségi Szolgáltatások
Alapítványa,
1073 Budapest,
Erzsébet krt. 40–42. IV/26/B

klinikai szakpszichológus klinikai gyermekpszichológia 2004. 6. 1.

3. Pál Gabriella Telefon: 30/210-1690, 1/308-1088,
1/307-6368 (mh.)
E-mail: pal.gabi@leanynevelo.hu.

Szociális és Munkaügyi
Minisztérium Rákospalotai
Javítóintézete,
1151 Budapest, Pozsony u. 36.

általános iskolai tanító,
szociálpolitikai
szakigazgatás-szervezõ, szociális
munkás, szupervízor

szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás)

2005. 6. 1.

4. Pál Tibor Telefon: 30/210-1690, 1/307-6368 (mh.)
E-mail: paltibor@leanynevelo.hu

Szociális és Munkaügyi
Minisztérium Rákospalotai
Javítóintézete,
1151 Budapest, Pozsony u. 36.

általános gépész üzemmérnök,
gépész mûszaki tanár, szociológus
(szociálpolitika szakirány),
minõségmenedzsment szakmérnök

szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás)

2005. 6. 1.

1. § (1) i) Fogyatékos gyermekek gondozása, nevelése:

Ssz. Név Elérhetõség Munkahely
Iskolai végzettség/szakképzettség,

felsõfokú szakképesítés
Szakvizsga/egyetemi doktori cím,

illetve tudományos fokozat

Névjegyzékbe
való felvétel

idõpontja

1. Batyikné Csõke Ágnes Telefon: 30/378-4434, 33/523-150 (mh.)
E-mail: fokrol-fokra@freemail.hu

Montágh Imre Általános Iskola
és Speciális Szakiskola,
2500 Esztergom,
Dobogókõi u. 29.

oligofrénpedagógia-pszichopeda-
gógia szakos gyógypedagógiai tanár

szociális szakvizsga (fogyatékosok
szociális ellátása, rehabilitációja)

2003. 8. 1.

2. Koszták Erzsébet Telefon: 1/242-4330, 1/309-7556 (mh.)
E-mail: dfk@deak-koll.sulinet.hu

Deák Ferenc Középiskolai
Kollégium,
1118 Budapest,
Rimaszombati út 2.

pszichopedagógia szakos
gyógypedagógiai tanár

pedagógiai szakvizsga (iskolai
nevelés és szociálpszichológiai
ismeretek)

2004. 6. 1.

3. Mahlerné Köfner Anikó Telefon: 22/310-689, 22/331-034 (mh.)
E-mail:
nyitottvilag@nyitottvilag.sulinet.hu

Arany János Általános Iskola
és Speciális Szakiskola,
8000 Székesfehérvár,
Palotai út 52.

gyógypedagógus pedagógus szakvizsga (közoktatási
vezetõ)

2007. 7. 1.

4. Mód Gáborné
dr. Hollós Mária

Telefon: 20/929-7978, 1/3213-526 (mh.)
E-mail: hollosm@freestart.hu

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Fõiskola Kar,
1097 Budapest, Ecseri u. 3.

hibás beszédûek, értelmi és hallási
fogyatékosok oktatására képesített
gyógypedagógiai tanár,
pszichológus

klinikai gyermek-szakpszichológus,
bölcsészettudományi doktor

2003. 8. 1.
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Ssz. Név Elérhetõség Munkahely
Iskolai végzettség/szakképzettség,

felsõfokú szakképesítés
Szakvizsga/egyetemi doktori cím,

illetve tudományos fokozat

Névjegyzékbe
való felvétel

idõpontja

5. Urbanics Júlia Telefon: 30/969-7415, 88/561-375 (mh.)
E-mail: urbanics.julia@chello.hu,
gyermekotthon@vnet.hu

Veszprém Megyei Önkormányzat
Csecsemõ- és Fogyatékos
Személyek Otthona,
8200 Veszprém, Tüzér u. 44.

pszichopedagógia szakos
gyógypedagógiai tanár,
igazgatásszervezõ, pszichológus,
szupervízor

szociális szakvizsga 2003. 8. 1.

6. Petus Márta Telefon: 30/487-0700, 1/290-9386 (mh.)
E-mail: petusmarta@mail.datanet.hu

Fecskefészek Bölcsõde
és Korai Fejlesztõ Részleg,
1181 Budapest,
Vándor Sándor u. 7.

csecsemõ- és gyermekápoló,
szakgondozó, általános szociális
munkás, kisgyermek-nevelõi
tanácsadó, korai gyógypedagógiai
fejlesztõ

szociális szakvizsga (fogyatékosok
szociális ellátása, rehabilitációja)

2007. 7. 1.

7. Riegler Mária Telefon: 30/431-9510, 1/394-3564 (mh.)
E-mail: utogond@enternet.hu

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Utógondozó Otthona,
1021 Budapest, Budakeszi u. 67.

oligofrénpedagógia-pszichopeda-
gógia szakos gyógypedagógiai
tanár, általános szociális munkás

szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás)

2003. 8. 1.

8. Tompa László Telefon: 30/475-6102, 68/480-389 (mh.)
E-mail: dosszie@freemail.hu

Békés Megyei Általános Iskola,
Szakiskola, Módszertani
Intézmény és Lakásotthonok,
5667 Magyarbánhegyes,
Kossuth u. 8.

gyógypedagógus, pszichológus szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás), pedagógus szakvizsga
(közoktatási vezetõ)

2007. 7. 1.

1. § (1) j) Speciális szükségletû gyermekek ellátása:

Ssz. Név Elérhetõség Munkahely
Iskolai végzettség/szakképzettség,

felsõfokú szakképesítés
Szakvizsga/egyetemi doktori cím,

illetve tudományos fokozat

Névjegyzékbe
való felvétel

idõpontja

1. Balogh Péter Telefon: 30/250-1828, 1/344-6110 (mh.)
E-mail: pszichopetya@axelero.hu

Coping Pszichológiai és Szociális
Szolgáltató és Tanácsadó Bt.,
1074 Budapest,
Rottenbiller u. 10. IV/22.

közlekedési mérnök, pszichológus,
pszichológia szakos tanár

munka- és szervezetpszichológiai
szakpszichológus

2005. 6. 1.

2. Batyikné Csõke Ágnes Telefon: 30/378-4434, 33/523-150 (mh.)
E-mail: fokrol-fokra@freemail.hu

Montágh Imre Általános Iskola és
Speciális Szakiskola,
2500 Esztergom, Dobogókõi u. 29.

oligofrénpedagógia–pszichopeda-
gógia szakos gyógypedagógiai tanár

szociális szakvizsga (fogyatékosok
szociális ellátása, rehabilitációja)

2003. 8. 1.

3. Dr. Berény Judit Telefon: 20/996-0383, 1/459-9100 (mh.)
E-mail: molber@t-online.hu

Fõvárosi Önkormányzat Heim Pál
Gyermekkórház Gyermekotthoni
osztály,
1089 Budapest, Üllõi út 86.

általános orvos szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás), csecsemõ-
és gyermekgyógyász szakorvos,
iskola-egészségtan és ifjúságvédelem
szakorvosa

2003. 8. 1.
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Ssz. Név Elérhetõség Munkahely
Iskolai végzettség/szakképzettség,

felsõfokú szakképesítés
Szakvizsga/egyetemi doktori cím,

illetve tudományos fokozat

Névjegyzékbe
való felvétel

idõpontja

4. Berényi András Telefon: 30/436-4790, 52/429-610 (mh.)
E-mail: berenyia@delfin.unideb.hu.

Debreceni Egyetem
Mentálhigiénés Program,
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.

pszichológus, mentálhigiénikus klinikai szakpszichológus,
addiktológiai szakpszichológus

2003. 8. 1.

5. Büki Péter Telefon: 30/336-9995,
1/465-5000/116 (mh.)
E-mail: p.buki@chello.hu

Szociálpolitikai
és Munkaügyi Intézet,
1134 Budapest, Tüzér u. 33–35.

oligofrénpedagógia–pszichopeda-
gógia szakos gyógypedagógiai
tanár, általános szociális munkás,
szociálpolitikus

szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás)

2003. 8. 1.

6. Dr. Haár Zsuzsanna Telefon: 30/966-9372, 1/459-9100 (mh.),
1/323-2909 (mh.)
E-mail: drhaar@egystudio.hu

Heim Pál Gyermekkórház,
1089 Budapest, Üllõi u. 89.
Budapest Fõváros Önkormányzat
Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat,
1081 Budapest, Alföldi u. 9–13.

általános orvos csecsemõ- és gyermekgyógyász
szakorvos, iskola-egészségtan és
ifjúságvédelem szakorvosa

2003. 8. 1.

7. Horváth Gyula Telefon: 20/263-3006, 47/350-031 (mh.)
E-mail: horvath.gy@freemail.hu

Gyermekotthon, Lakásotthon és
Általános Iskola,
3718 Megyaszó, György major

általános iskolai tanító szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás)

2005. 6. 1.

8. Illésné
Áncsán Éva Aranka

Telefon: 20/569-5657, 42/722-553 (mh.) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Önkormányzat Gyermekvárosa,
Szakiskolája és Kollégiuma,
4456 Tiszadob, Bocskai u. 39.

tanár (testnevelés, népmûvelés
szak), szociálpolitikus

szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás)

2007. 7. 1.

9. Dr. Kardos Ilona Telefon: 1/316-6915, 1/392-1406 (mh.)
E-mail: drikardos@freemail.hu

Vadaskert Kórház
és Szakambulancia,
1022 Budapest,
Hûvösvölgyi út 116.

általános orvos pszichiátriai szakorvos, neurológiai
szakorvos, gyermekpszichiátria
szakorvosa

2003. 8. 1.

10. Dr. Kiss Mária Telefon: 20/669-2079, 1/276-4234 (mh.) Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Gyermekotthona,
1211 Budapest, Templom u. 13.

általános orvos, klinikai
pszichológus

orvosdoktor, közegészségtan
és járványtan szakorvos,
gyermekpszichiátria szakorvos

2004. 6. 1.

11. Králné Szabó Piroska Telefon: 30/258-9153, 1/475-7000 (mh.)
E-mail: k.sz.p@freemail.hu

Apor Vilmos Katolikus Fõiskola,
2600 Vác, Konstantin tér 1–5.
Gyermekmentõ Szolgálat
Magyar Egyesülete,
1066 Budapest, Teréz krt. 24.

oligofrénpedagógia–pszichopeda-
gógia szakos gyógypedagógiai tanár

szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás)

2005. 6. 1.

12. Máhr-Urbán Beatrix Telefon: 30/9460-089, 1/410-0001 (mh.)
E-mail: tryxy30@freemail.hu

Fióka Gyermek-
és Ifjúságjóléti Szolgálat,
1155 Budapest, Kolozsvár u. 4/B

általános szociális munkás,
addiktológiai konzultáns

szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás)

2003. 8. 1.
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Ssz. Név Elérhetõség Munkahely
Iskolai végzettség/szakképzettség,

felsõfokú szakképesítés
Szakvizsga/egyetemi doktori cím,

illetve tudományos fokozat

Névjegyzékbe
való felvétel

idõpontja

13. Mód Gáborné
dr. Hollós Mária

Telefon: 20/929-7978, 1/321-3526 (mh.)
E-mail: hollosm@freestart.hu

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Fõiskola Kar,
1097 Budapest, Ecseri u. 3.

hibás beszédûek, értelmi és hallási
fogyatékosok oktatására képesített
gyógypedagógiai tanár,
pszichológus

klinikai gyermek-szakpszichológus,
bölcsészettudományi doktor

2003. 8. 1.

14. Pál Gabriella Telefon: 30/210-1690, 1/308-1088,
1/321-3526 (mh.)
E-mail: pal.gabi@leanynevelo.hu.

Szociális és Munkaügyi
Minisztérium Rákospalotai
Javítóintézete,
1151 Budapest, Pozsony u. 36.

általános iskolai tanító,
szociálpolitikai
szakigazgatás-szervezõ, szociális
munkás, szupervizor

szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás)

2005. 6. 1.

15. Dr. Rákóczi Ferenc Telefon: 30/946-0089, 34/314-506 (mh.) Dr. Rákóczi Bt.,
2800 Tatabánya, Sárberki ltp. 504.

általános orvos csecsemõ- és gyermekgyógyász
szakorvos

2003. 8. 1.

16. Dr. Soltayné
dr. Rónaszéki Éva

Telefon: 20/520-6332
E-mail: drronaszekieva@freemail.hu

Szociálpolitikai és Munkaügyi
Intézet,
Szociális és Munkaügyi
Minisztérium Országos
Gyermekvédelmi Szakértõi
Bizottság,
2153 Fót, Vörösmarty tér 2.

csecsemõ- és gyermekgyógyász
szakorvos, iskola egészségtan
és ifjúságvédelem szakorvosa,
krízistanácsadó szakpszichológus,
igazságügyi szakértõ (csecsemõ-
és gyermekgyógyászat,
ifjúságvédelem)

csecsemõ- és gyermekgyógyászat,
ifjúságvédelem, krízistanácsadó
szakpszichológus szakvizsga

2006. 6. 1.

17. Szollár Zsuzsanna Telefon: 30/369-9705, 62/562-614 (mh.)
E-mail: szollarzs@freemail.hu,
szollarzs@pro.hu

Dél-alföldi Regionális
Közigazgatási Hivatal Szociális
és Gyámhivatala,
6741 Szeged, Rákóczi tér 1.

nevelõtanár, szociális
szakigazgatás-szervezõ, európai
menedzsmentszakértõ

közigazgatási szakvizsga
(közigazgatási vezetési ismeretek,
gyermek- és ifjúságvédelem,
gyámügy)

2004. 6. 1.

18. Zakács Gábor Telefon: 1/465-9072 (mh.),
1/465-6027 (mh.)
E-mail: gabor.zakacs@szmi.hu

Szociálpolitikai
és Munkaügyi Intézet,
1134 Budapest, Tüzér u. 33–35.

gyógypedagógiai tanár,
mentálhigiénés szakember, pszicho-
dráma-asszisztens

szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás)

2006. 6. 1.

1. § (1) k) Gyermekek, illetve a gyámhatósági eljárásban érintett személyek személyiségvizsgálata:

Ssz. Név Elérhetõség Munkahely
Iskolai végzettség/szakképzettség,

felsõfokú szakképesítés
Szakvizsga/egyetemi doktori cím,

illetve tudományos fokozat

Névjegyzékbe
való felvétel

idõpontja

1. Aszódi Ilona Katalin Telefon: 20/573-8382, 78/311-996 (mh.)
E-mail: aszodi@emitelnet.hu

6200 Kiskõrös, Kossuth u. 48. pszichológus, pedagógiai
szakpszichológus, pszicho-
terapeuta, hipnoterapeuta, NLP-
practitioner, szervezetfejlesztõ

pedagógiai szakpszichológus
szakvizsga, egyetemi doktori cím

2006. 6. 1.

2. Balogh Péter Telefon: 30/250-1828, 1/344-6110 (mh.)
E-mail: pszichopetya@axelero.hu

Coping Bt. Pszichológiai
és Szociális Szolgáltató
és Tanácsadó Bt.,
1074 Budapest,
Rottenbiller u. 10. 4/22.

közlekedési mérnök, pszichológus,
pszichológia szakos tanár

munka és szervezetpszichológiai
szakpszichológus

2005. 6. 1.
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Ssz. Név Elérhetõség Munkahely
Iskolai végzettség/szakképzettség,

felsõfokú szakképesítés
Szakvizsga/egyetemi doktori cím,

illetve tudományos fokozat

Névjegyzékbe
való felvétel

idõpontja

3. Balogh Beáta Telefon: 30/326-7421
E-mail: bbbpszicho@citromail.hu.

3525 Miskolc, Margittai u. 13. pszichológus, pszichológia szakos
középiskolai tanár

gyermekklinikai és mentálhigiéniai
szakpszichológus, igazságügyi
szakértõ, családi, iskolai és kisebbség-
centrikus mediátor

2005. 6. 1.

4. Dr. Dénes Zsuzsanna Telefon: 1/202-4291, 1/394-3964 (mh.)
E-mail: zsudenes@freemail.hu

Fõvárosi Önkormányzat
Csecsemõket, Kisgyermekeket
és Fogyatékosokat Befogadó
Gyermekotthonai,
1063 Budapest, Kmetty Gy. u. 31.,
1026 Budapest, Gárdonyi u. 25.

pszichológus klinikai gyermek-szakpszichológus,
bölcsészettudományi doktor

2003. 8. 1.

5. Galba Katalin Telefon: 20/823-2718, 33/456-733 (mh.)
E-mail: galbakatalin@egomnet.hu

Pedagógiai Szakszolgálat,
2536 Nyergesújfalu, Irinyi u. 1.

pszichológus pedagógiai szakpszichológus 2003. 8. 1.

6. Erdõs Istvánné Telefon: 20/566-1865, 32/314-313,
32/314-814 (mh.), 32/432-272 (mh.)
E-mail: ermonik@freemail.hu

Nógrád Megyei
Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató
és Szakszolgálati Intézet – Tanulási
Képességeket Vizsgáló Szakértõi
és Rehabilitációs Bizottság,
3100 Salgótarján, Május 1. út 77.

általános iskolai tanár,
pszichopedagógia szakos
gyógypedagógia tanár,
pszichológus

pedagógiai szakpszichológus 2004. 6. 1.

7. Korbuly Ágnes Telefon: 20/526-1104, 1/388-6113 (mh.)
E-mail: corbi.1@uze.net,
korbulyagnes@freemail.hu

Óbudai Nevelési Tanácsadó,
1034 Budapest, Zápor u. 27.

pszichológus szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás), klinikai
szakpszichológus-szakvizsga,
szakpszichoterapeuta-szakvizsga

2003. 8. 1.

8. Pappné
Makóczki Marianna

Telefon: 56/378-400, 56/421-113 (mh.)
E-mail: info@szolnok-pedszakszo.hu

Városi Pedagógiai Szakszolgálat,
5000 Szolnok, Városmajor u. 65/A

gyógypedagógus, pszichológus,
krízistanácsadó szakpszichológus

tanácsadó szakpszichológus-
szakvizsga

2006. 6. 1.

9. Dr. Révész Piroska Telefon: 20/470-1199, 1/343-6680 (mh.)
E-mail: iroda@feherkereszt.hu,
level@feherkereszt.hu

Fehér Kereszt Gyermekvédõ
Alapítvány,
1077 Budapest,
Rottenbiller u. 26.

pszichológus, középiskolai tanár klinikai gyermek-szakpszichológus,
pedagógiai szakpszichológus,
bölcsészettudományi doktor

2003. 8. 1.

10. Dr. Soltayné
dr. Rónaszéki Éva

Telefon: 20/520-6332
E-mail: drronaszekieva@freemail.hu

Szociálpolitikai és Munkaügyi
Intézet, Szociális és Munkaügyi
Országos Gyermekvédelmi
Szakértõi Bizottság,
2153 Fót, Vörösmarty tér 2.

csecsemõ- és gyermekgyógyász
szakorvos, iskola-egészségtan és
ifjúságvédelem szakorvosa,
krízistanácsadó szakpszichológus,
igazságügyi szakértõ (csecsemõ-
és gyermekgyógyászat,
ifjúságvédelem)

csecsemõ- és gyermekgyógyászat,
ifjúságvédelem, krízistanácsadó
szakpszichológus szakvizsga

2006. 6. 1.

11. Székely Zsuzsanna Telefon: 26/380-140, 1/323-2900 (mh.),
1/323-2800 (mh.)

Budapest Fõváros Önkormányzat
Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálata,
1081 Budapest, Alföldi u. 9–13.

oligofrénpedagógia–pszichopeda-
gógia szakos gyógypedagógiai
tanár, pszichológus

szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás), tanácsadó
szakpszichológus

2003. 8. 1.
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Ssz. Név Elérhetõség Munkahely
Iskolai végzettség/szakképzettség,

felsõfokú szakképesítés
Szakvizsga/egyetemi doktori cím,

illetve tudományos fokozat

Névjegyzékbe
való felvétel

idõpontja

12. Vassné dr. Figula Erika Telefon: 30/911-2350, 42/402-347 (mh.)
E-mail: figulae@nyf.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Gyermekvédelmi Szakszolgálati
Intézet,
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 4.

pszichológus, pszichológia szakos
középiskolai tanár

pszichológia tudományok doktora 2003. 8. 1.

13. Virágh Gábor Andor Telefon: 20/526-8417, 1/369-1904 (mh.)
E-mail: gaborviragh@yahoo.com,
gviragh@freemail.hu

Fõváros Önkormányzat Kornis
Klára Ifjúsági Otthon,
1043 Budapest, Árpád u. 199.

pszichológus szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás), klinikai
gyermek-szakpszichológus

2003. 8. 1.

1. § (1) l) Konfliktuskezelés, gyermekvédelmi közvetítés, mediáció:

Ssz. Név Elérhetõség Munkahely
Iskolai végzettség/szakképzettség,

felsõfokú szakképesítés
Szakvizsga/egyetemi doktori cím,

illetve tudományos fokozat

Névjegyzékbe
való felvétel

idõpontja

1. Buzsáki Tünde Telefon: 30/410-4671, 82/424-658 (mh.)
E-mail: buzsakit@freemail.hu

Regionális Családsegítõ és Megyei
Gyermekjóléti Módszertani
Családsegítõ Szolgálat,
7400 Kaposvár, Ezredév u. 22.

általános iskolai tanár,
gyógypedagógus, pszichológus

szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás)

2005. 6. 1.

2. Gáspár Józsefné Telefon: 20/494-3937, 1/403-2122
E-mail: napra@interware.hu

Napraforgó Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat,
1163 Budapest, Cziráki u. 22.

üzemgazdász, karitász szociális
munkás, mediátor

szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás)

2003. 8. 1.

3. Dr. Hubainé
Muzsnai Márta

Telefon: 1/267-4446, 1/342-1552 (mh.),
1/321-5870 (mh.)
E-mail: muzsnaimarta@gmail.com

Erzsébetvárosi Nevelési
Tanácsadó,
1075 Budapest, Rumbach S. u. 10.

református lelkész, pszichológus,
mediátor

klinikai felnõtt szakpszichológus,
pszichológiai tudományok PhD

2003. 8. 1.

4. Johann Endréné Telefon: 30/620-4893, 84/510-519 (mh.)
E-mail: johannkati@freemail.hu

Családsegítõ Központ
Gyermekjóléti Szolgálata,
8600 Siófok, Batthyány u. 46.

általános szociális munkás szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás)

2003. 8. 1.

5. Kálmándy-Pap Ágnes
Erika

Telefon: 30/916-7442, 72/444-877 (mh.)
E-mail: agneskalmandy@freemail.hu

Pécs MJV Esztergár Lajos
Családsegítõ
és Gyermekjóléti Szolgálat,
7621 Pécs, Anikó u. 5.

általános szociális munkás,
szociálpolitikus, addiktológiai
konzultáns, mediátor

szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás, családgondozás,
családvédelem)

2006. 6. 1.

6. Dr. Kardos Ferenc Telefon: 30/828-5040, 1/343-400 (mh.)
E-mail: kapcsolat2000@t-online.hu

Kapcsolat Alapítvány,
1075 Budapest, Wesselényi u. 17.

gyógypedagógiai tanár,
pszichológus, mediátor

klinikai gyermek-szakpszichológus,
pedagógiai szakpszichológus,
bölcsészdoktor

2003. 8. 1.

7. Kovácsné
Kaszt Zsuzsanna

Telefon: 25/409-941 (mh.)
E-mail: nev_tan@invitel.hu

Dunaújvárosi Nevelési
Tanácsadó Intézet,
2400 Dunaújváros, Lilla köz 1.

óvónõ (családpedagógiai
specializáció), mediátor

pedagógus szakvizsga (család- és
gyermekvédelem pedagógiája)

2003. 8. 1.
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Ssz. Név Elérhetõség Munkahely
Iskolai végzettség/szakképzettség,

felsõfokú szakképesítés
Szakvizsga/egyetemi doktori cím,

illetve tudományos fokozat

Névjegyzékbe
való felvétel

idõpontja

8. Pfiszter Antalné Telefon: 1/347-4646 (mh.),
1/3474-580 (mh.)

Budapest Fõváros XIX. Ker.
Kispest Polgármesteri Hivatal
Gyámhivatala,
1195 Budapest,
Városháza tér 18–20.

szociális ügyintézõ,
szociálpedagógus, kapcsolatügyeleti
mediátor

közigazgatási szakvizsga 2006. 6. 1.

9. Posztós László Telefon: 30/974-9314, 28/595-051 (mh.),
28/586-790 (mh.)
E-mail: verjolet@invitel.hu

Szociális Alapellátási Központ,
2113 Erdõkertes, Fõ út 19.
Gyermekjóléti Szolgálat,
2112 Veresegyház, Fõ út 68.

földrajz–tesnevelés szakos általános
iskolai tanár, nevelõtanár, mediátor

szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás)

2005. 6. 1.

10. Dr. Somfai Balázs Telefon: 72/501-599 (mh.)
E-mail: mfai@ajk.pte.hu

PTE Állam- és Jogtudományi Kar,
7622 Pécs, 48-as tér 1–3.

állam- és jogtudományok doktora,
mediátor, kapcsolatügyeleti
mediátor

PhD-fokozat (család- és gyermeki
jogok)

2006. 06. 01

11. Szabó Gyuláné Telefon: 25/409-941 (mh.)
E-mail: nev_tan@invitel.hu

Dunaújvárosi Nevelési
Tanácsadó Intézet,
2400 Dunaújváros, Lilla köz 1.

óvónõ, gyógypedagógus, mediátor pedagógus szakvizsga (közoktatási
vezetõ)

2003. 8. 1.

12. Szekeres Enikõ Telefon: 30/439-8406, 46/562-276 (mh.)
E-mail: szekereseniko@gmail.com

Miskolci Családsegítõ Központ,
3529 Miskolc, Budai József u. 4.

óvodapedagógus,
szociálpedagógus, mediátor

szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás)

2007. 7. 1.

13. Tõrösné Fehér Ildikó Telefon: 20/471-2626, 1/385-8303,
1/345-0600 (mh.)
E-mail: torosildi@freemail.hu

Budai Gyermekkórház és
Rendelõintézet Kht.,
1023 Budapest, Bólyai u. 9.

pszichológus, gyógytornász klinikai szakpszichológus 2007. 7. 1.

14. Új Orsolya Telefon: 30/476-6757, 72/444-877 (mh.)
E-mail: ujorsi@freemail.hu

Pécs MJV Esztergár Lajos
Családsegítõ
és Gyermekjóléti Szolgálat,
7621 Pécs, Anikó u. 5.

szociálpolitikus, addiktológiai
konzultáns, mediátor

szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás)

2006. 6. 1.

15. Váriné Feró Mária Telefon: 20/542-6341, 62/545-150 (mh.)
E-mail: varine@etszk.u-szeged.hu

Szegedi Tudományegyetem
Egészségügyi Fõiskolai Kar
Szociális Munka
és Szociálpolitikai Tanszék,
6726 Szeged, Bal fasor 39–45.

biológia–kémia szakos középiskolai
tanár, mentálhigiénikus

szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás)

2003. 8. 1.

16. Zádor Péterné Telefon: 20/385-3211, 1/342-1552 (mh.),
1/321-5870 (mh.)
E-mail: mpzad@freemail.hu

Erzsébetvárosi Nevelési
Tanácsadó,
1075 Budapest, Rumbach S. u. 10.

pszichológus pedagógiai szakpszichológus 2003. 8. 1.
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1. § (1) m) Gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátórendszerek kialakítása, értékelése:

Ssz. Név Elérhetõség Munkahely
Iskolai végzettség/szakképzettség,

felsõfokú szakképesítés
Szakvizsga/egyetemi doktori cím,

illetve tudományos fokozat

Névjegyzékbe
való felvétel

idõpontja

1. Barcsi Antal Telefon: 30/663-7788, 62/432-032 (mh.)
E-mail: postant@freemail.hu

Csongrád Megyei Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat
és Gyermekotthonok Igazgatósága,
6726 Szeged, Bal fasor 6.

népmûvelõ, földrajz szakos
általános iskolai tanár, közoktatási
vezetõ

pedagógus szakvizsga, közoktatási
vezetõ, szociális szakvizsga
(gyermekvédelmi szakellátás)

2005. 6. 1.

2. Berki Judit Telefon: 32/355-328, 32/553-320 (mh.)
E-mail: berkijudit@baemkk.hu

Városi Közmûvelõdési Központ
és Könyvtár,
3070 Bátonyterenye,
Molnár S. út 1–3.

óvónõ, népmûvelõ,
mûvelõdésszervezõ általános
szociális munkás, szociálpolitikus,
tréner

szociális szakvizsga (idõsek szociális
ellátása), közigazgatási szakvizsga

2007. 7. 1.

3 Buzás Tibor Telefon: 30/555-6832, 52/413-338 (mh.),
52/310-333 (mh.)
E-mail: buzastibor@freemail.hu,
debrecen@hbmtgysz.axelero.net

Hajdú-Bihar Megyei Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat,
4024 Debrecen,
Vármegyeháza út 9.

szociális munkás, szociálpolitikus szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás)

2005. 6. 1.

4. Büki Péter Telefon: 30/336-9995,
1/465-5000/116 (mh.)
E-mail: p.buki@chello.hu

Szociálpolitikai
és Munkaügyi Intézet,
1134 Budapest, Tüzér u. 33–35.

oligofrénpedagógia–pszichopeda-
gógia szakos gyógypedagógiai
tanár, általános szociális munkás,
szociálpolitikus

szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás)

2003. 8. 1.

5. Csókay László Telefon: 70/530-4789, 1/327-1058 (mh.)
E-mail: csokayl@budapest.hu

Budapest Fõváros Önkormányzata
Fõpolgármesteri Hivatal,
1052 Budapest, Városház u. 9–11.

pszichológus közigazgatási szakvizsga
(közigazgatási vezetési ismeretek,
gyermek- és ifjúságvédelem,
gyámügy)

2003. 8. 1.

6. Dr. Daróczi Csilla Telefon: 20/583-9530, 1/226-0041,
1/207-6024 (mh.)
E-mail: daroczi@hawk.hu,
csdaroczi@vipmail.hu

Budapest XXII. Ker. Családsegítõ
és Gyermekjóléti Szolgálat,
1225 Budapest, Nagytétényi u. 276.

szociális szervezõ, szociológus,
gyermekjogi képviselõ

szociális szakvizsga (családvédelem,
családgondozás), PhD-fokozat

2004. 6. 1.

7. Deme Dóra Telefon: 30/915-8049, 42/524-585,
42/524-585 (mh.)
E-mail: demed@nyirhalo.hu

Nyíregyháza Megye Jogú Város
Polgármesteri Hivatal,
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

szociálpolitikus közigazgatási szakvizsga (szociális
igazgatás)

2004. 6. 1.

8. Dr. Dohány László
András

Telefon: 20/975-2103, 52/573-063 (mh.)
E-mail: dr.dohany@bicomix.hu,
ir.vez.polgar.kisterseg@bicomix.hu

Polgári Kistérség Többcélú
Társulása,
4090 Polgár, Hõsök u. 10.

jogász, igazgatásszervezõ szociális szakvizsga 2004. 6. 1.

9. Domszky András Telefon: 20/923-1953, 1/465-5000 (mh.)
E-mail: andras.domszky@szmi.hu

Szociálpolitikai
és Munkaügyi Intézet,
1134 Budapest, Tüzér u. 33–35.

oligofrénpedagógia–pszichopeda-
gógia szakos gyógypedagógiai
tanár, szociológus

szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás)

2004. 6. 1.

10. Drosztmérné
Kánnai Magdolna

Telefon: 1/475-5837 (mh.)
E-mail: kannai.magdolna@szmm.gov.hu

Szociális és Munkaügyi
Minisztérium,
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

magyar nyelv és irodalom,
orosz nyelv és irodalom szakos
középiskolai tanár, szociális
munkás – igazságügyi szakirány

közigazgatási szakvizsga (általános
közigazgatási ismeretek,
önkormányzati közigazgatás)

2003. 8. 1.

11. Erdei Sándor Telefon: 20/382-2716, 20/800-8595,
42/722-551 (mh.)
E-mail: erdeis@gmail.com

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Önkormányzat Gyermekvárosa,
4456 Hajdúnánás, Bocskai u. 59.

óvodapedagógus, pedagógia szakos
tanár

szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás)

2007. 7. 1.
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Ssz. Név Elérhetõség Munkahely
Iskolai végzettség/szakképzettség,

felsõfokú szakképesítés
Szakvizsga/egyetemi doktori cím,

illetve tudományos fokozat

Névjegyzékbe
való felvétel

idõpontja

12. Földessy Judit Ágnes Telefon: 20/499-9671, 46/303-718,
46/560-206 (mh.)
E-mail: modszertan.miskolc@chello.hu

Miskolci Családsegítõ Központ,
3529 Miskolc, Budai József u. 4.

szociális munkás, szociálpolitikus szociális szakvizsga (családvédelem,
családgondozás)

2005. 6. 1.

13. Gál Antal Telefon: 70/459-2756, 30/229-3227,
63/561-521 (mh.)
E-mail: galantal@cssk-szentes.hu

Szentesi Családsegítõ Központ,
6600 Szentes,
Csallány Gábor part 1.

általános iskolai tanár,
mentálhigiénikus, szociális
menedzser

szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás)

2004. 6. 1.

14. Dr. Herczog Mária Telefon: 30/971-0923, 36/520-424 (mh.)
E-mail: herczog@mail.datanet.hu

Eszterházy Károly Fõiskola,
3300 Eger, Eszterházy tér 1.

közgazdásztanár szociológia doktora, szociológia-
tudományok kandidátusa

2003. 8. 1.

15. Dr. Hazai Istvánné Telefon: 1/327-1058 (mh.)
E-mail: hazaiv@budapest.hu,
hazaiv@gmail.com

Budapest Fõváros Önkormányzat
Fõpolgármesteri Hivatala
Gyermek- és ifjúságvédelmi
ügyosztály,
1054 Budapest, Városház u. 9–11.

hibás beszédûek, értelmi
fogyatékosok oktatására képesített
gyógypedagógiai tanár

közigazgatási szakvizsga
(közigazgatási vezetési ismeretek,
szociális igazgatás)

2003. 8. 1.

16. Kocsa Erika Telefon: 20/982-3448, 36/413-538 (mh.)
E-mail: erika.kocsa@t-online.hu

Hétszínvirág Gyermekotthon,
3300 Eger, Dobó tér 6/A

pszichopedagógia szakos
gyógypedagógiai tanár,
mentálhigiénikus, jogi
szakokleveles szociális
és gyermekvédelmi tanácsadó

szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás)

2003. 8. 1.

17. Kulcsár János Telefon: 20/925-7201, 23/344-050 (mh.),
23/344-052 (mh.)
E-mail: kulcsar.janos@freemail.hu

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Gondviselés Háza - Páty Kht.,
2071 Páty, Csilla u. 3.

pedagógus, gyógypedagógus
(népmûvelés–pedagógia szak),
szociális igazgatás, mediátor,
FIKSZ-tréner

szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás)

2006. 6. 1.

18. Lacziné Kása Zsuzsanna Telefon: 20/346-0752, 1/240-4797
E-mail: l.zsuzsa@t-online.hu

S. O. S. Válaszút Szociális
Alapítvány,
1046 Budapest, Klauzál u. 10.

óvodapedagógus, szociális munkás szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás)

2003. 8. 1.

19. Lesták Ferencné Telefon: 20/301-8156, 93/318-214,
92/597-263 (mh.)
E-mail: lestakferencne@zala.b-m.hu

Nyugat-dunántúli Regionális
Közigazgatási Hivatal Szociális
és Gyámhivatala,
8900 Zalaegerszeg,
Kosztolányi u. 10.

óvodapedagógus, szociális
szakigazgatás-szervezõ,
bûnmegelõzési szervezõ

közigazgatási szakvizsga 2007. 7. 1.

20. Lovas János Tibor Telefon: 20/489-9624, 46/369-442 (mh.)
E-mail: lovasjt@freemail.hu,
lovasjt@vipmail.hu

Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata Gyermekváros
Gyermekjóléti-Gyermekvédelmi
Központ,
3515 Miskolc, Egyetem u. 1.

tanító, történelem szakos általános
iskolai tanár, egészségfejlesztõ
mentálhigiénikus

szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás)

2003. 8. 1.

21. Martonné
Garányi Györgyi

Telefon: 92/460-808, 92/597-267 (mh.)
E-mail: martonnegyorgyi@zala.b-m.hu

Nyugat-dunántúli Regionális
Közigazgatási Hivatal Szociális
és Gyámhivatala,
8900 Zalaegerszeg,
Kosztolányi u. 10.

általános iskolai tanár,
családvédelmi elõadó

közigazgatási szakvizsga 2007. 7. 1.
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Ssz. Név Elérhetõség Munkahely
Iskolai végzettség/szakképzettség,

felsõfokú szakképesítés
Szakvizsga/egyetemi doktori cím,

illetve tudományos fokozat

Névjegyzékbe
való felvétel

idõpontja

22. Molnár László Telefon: 20/807-6666, 1/323-2910 (mh.)
E-mail: igazgatosag@tegyesz.hu

Budapest Fõváros Önkormányzat
Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálata,
1081 Budapest, Alföldi u. 9–13.

oligofrénpedagógia–logopédia
szakos gyógypedagógiai tanár,
szociálpolitikus

szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás)

2003. 8. 1.

23. Nádasiné
Nemes Erzsébet

Telefon: 30/907-1172, 1/319-6113,
1/235-1790 (mh.)
E-mail: nemese@bfkh.hu,
okinava@citromail.hu

Közép-magyarországi Regionális
Közigazgatási Hivatal Szociális
és Gyámhivatala,
1056 Budapest, Váci u. 62–64.

szociális szervezõ, szociális
szakigazgatás-szervezõ

közigazgatási szakvizsga 2007. 7. 1.

24. Nyári Gabriella Telefon: 20/489-9632
1/210-5400/127 (mh.)
E-mail: oltalom@oltalom.hu,
gyerkoc@freemail.hu

Oltalom Karitatív Egyesület,
1086 Budapest, Dankó u. 9.

általános iskolai tanító, szociális
menedzser, szupervízor,
gyermekjogi képviselõ

szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás)

2005. 6. 1.

25. Nyitrai Imre Telefon: 30/263-4331, 1/437-8684 (mh.)
E-mail: nyitraiimre@t-online.hu

Budapest Fõváros III. Ker.
Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal,
1033 Budapest, Fõ tér 3.

pedagógus (magyar nyelv
és irodalom, mûvelõdésszervezõ),
szociális szervezõ, szociológus,
szociálpolitikus

közigazgatási szakvizsga 2006. 6. 1.

26. Pál Tibor Telefon: 30/210-1690, 1/307-6368 (mh.)
E-mail: paltibor@leanynevelo.hu

Szociális és Munkaügyi
Minisztérium Rákospalotai
Javítóintézete,
1151 Budapest, Pozsony u. 36.

általános gépész üzemmérnök,
gépész mûszaki tanár, szociológus
(szociálpolitika szakirány),
minõségmenedzsment szakmérnök

szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás)

2005. 6. 1.

27. Dr. Palásti Gáborné Telefon: 47/354-823, 46/571-700 (mh.)
E-mail: palastig@chello.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzati Hivatal,
3525 Miskolc, Városház tér 1.

földrajz–rajz szakos általános
iskolai tanár

közigazgatási szakvizsga
(közigazgatási vezetési ismeretek,
gyermek- és ifjúságvédelem,
gyámügy)

2004. 6. 1.

28. Papp Krisztina Mária Telefon: 30/556-2408, 1/209-0631 (mh.)
E-mail: pppkrisz@freemail.hu

Humán Szolgáltató Központ
Módszertani Gyermekjóléti
Szolgálata,
1117 Budapest, Bogdánfy u. 7/D

szociális szervezõ,
szociálpedagógus,
családpedagógus, szociálpolitikus

szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás)

2003. 8. 1.

29. Paréj Józsefné Telefon: 20/217-9711, 24/531-341 (mh.) Dunaharaszti Város
Önkormányzatának Gyermekjóléti
és Családsegítõ Szolgálata,
2340 Dunaharaszti, Andrássy u. 14.

óvodapedagógus, szociálpedagógus szociális szakvizsga
(szociálpedagógus)

2006. 6. 1.

30. Porczió Györgyné Telefon: 82/527-551 (mh.)
E-mail: porcziom@kapos-net.hu

Somogy Megyei Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat,
7400 Kaposvár, Orci u. 18/A

általános iskolai tanító,
szociálpedagógus, szociális
igazgatásszervezõ

szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás)

2004. 6. 1.

31. Dr. Radoszáv Miklós Telefon: 1/210-1124 (mh.)
E-mail: radoszav.miklos@tegyesz.hu

Budapest Fõváros
Önkormányzatának Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálata,
1081 Budapest, Alföldi u. 9–13.

jogász, pedagógia szakos elõadó szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás)

2003. 8. 1.

32. Révész Magda Telefon: 30/259-5722, 1/410-0001 (mh.)
E-mail: revmag@freemail.hu

Fióka Gyermek-
és Ifjúságjóléti Szolgálat,
1155 Budapest, Kolozsvár u. 4/B

pszichológus klinikai gyermek-szakpszichológus,
szociológia-szociálpolitika szakirányú
PhD-fokozat

2003. 8. 1.
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Ssz. Név Elérhetõség Munkahely
Iskolai végzettség/szakképzettség,

felsõfokú szakképesítés
Szakvizsga/egyetemi doktori cím,

illetve tudományos fokozat

Névjegyzékbe
való felvétel

idõpontja

33. Rétiné dr. Böhm Éva Telefon: 20/914-9605, 96/514-494 (mh.)
E-mail: retine.eva@gyor.b-m.hu

Nyugat-dunántúli Regionális
Közigazgatási Hivatal Szociális
és Gyámhivatala,
9021 Gyõr, Árpád u. 32.

jogász jogi szakvizsga, családjogi szakjogász 2003. 8. 1.

34. Szabó János Telefon: 30/942-5905, 82/529-180 (mh.)
E-mail: szabo.janos@cssk.hu

Regionális Családsegítõ és Megyei
Gyermekjóléti Módszertani
Családsegítõ Központ,
7400 Kaposvár, Ezredév u. 22.

szociális szervezõ, szociológus
(szociálpolitikai szakirány)

szociális szakvizsga (családvédelem,
családgondozás)

2003. 8. 1.

35. Szikulai István Telefon: 20/520-6515, 1/465-9072 (mh.),
1/465-6027 (mh.)
E-mail: istvan.szikulai@szmi.hu

Szociálpolitikai
és Munkaügyi Intézet,
1134 Budapest, Tüzér u. 33–35.

történelem szakos középiskolai
tanár, magyar szakos általános
iskolai tanár

szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás)

2004. 6. 1.

36. Szollár Zsuzsanna Telefon: 30/369-9705, 62/562-614
E-mail: szollarzs@freemail.hu,
szollarzs@pro.hu

Dél-alföldi Regionális
Közigazgatási Hivatal Szociális
és Gyámhivatala,
6741 Szeged, Rákóczi tér 1.

nevelõtanár, szociális
szakigazgatás-szervezõ, európai
menedzsment szakértõ

közigazgatási szakvizsga
(közigazgatási vezetési ismeretek,
gyermek- és ifjúságvédelem,
gyámügy)

2003. 8. 1.

37. Dr. Szöllõsi Gábor Telefon: 20/986-3605, 72/501-599 (mh.)
E-mail: szollosi@btk.pte.hu

Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar,
7600 Pécs, 48-as tér 1.

jogász, szociológus (szociálpolitikai
szakirány)

jogi szakvizsga,
szociológia-szociálpolitika szakirányú
PhD-fokozat

2003. 8. 1.

38. Szûcs Elekné Telefon: 20/383-7803, 66/362-323,
66/560-270 (mh.)
E-mail: tegyeszgyula@intermail.hu

Békés Megyei Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat
és Gyermekotthon,
5700 Gyula, Ady E. u. 8.

tanító, nevelõtanár, jogi
szakokleveles szociális-
és családvédelmi tanácsadó

szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás)

2006. 6. 1.

39. Takács Imre Telefon: 30/942-8987,
28/482-555/145 (mh.)
E-mail: supportalapitvany@invitel.hu

Családsegítõ
és Gyermekjóléti Szolgálat,
2144 Kerepes, Vasút u. 42.

pedagógus, szociológus szociális szakvizsga (családvédelem,
családgondozás)

2003. 8. 1.

40. Teller Tamásné Telefon: 23/447-971 (mh.)
E-mail: teller.tamasne@budaors.hu

Budaörs Város Gyámhivatala,
2040 Budaörs, Szabadság u. 134.

szociális szervezõ, családvédelmi
posztgraduális képzés, szociális
igazgatás

közigazgatási szakvizsga
(közigazgatási vezetési ismeretek,
gyermek- és ifjúságvédelem,
gyámügy)

2003. 8. 1.

41. Dr. Tõke Alajos Telefon: 92/346-318 (mh.)
E-mail: tokealajos@zala.b-m.hu

Zala Megyei Közigazgatási Hivatal
Gyámhivatala,
8900 Zalaegerszeg,
Kosztolányi u. 10.

jogász jogi szakvizsga 2003. 8. 1.

42. Varga András Telefon: 20/386-0277, 1/323-2932 (mh.)
E-mail: vargandraas@t-online.hu

Budapest Fõvárosi Önkormányzat
Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálata,
1081 Budapest, Alföldi u. 9–13.

általános szociális munkás,
szociálpolitikus

szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás, gyermekjóléti alapellátás)

2003. 8. 1.
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Ssz. Név Elérhetõség Munkahely
Iskolai végzettség/szakképzettség,

felsõfokú szakképesítés
Szakvizsga/egyetemi doktori cím,

illetve tudományos fokozat

Névjegyzékbe
való felvétel

idõpontja

43. Varga Mária Beáta Telefon: 1/392-0755 (mh.) Fõvárosi Önkormányzat Béke
Gyermekotthon,
1021 Budapest, Hárshegyi u. 9.

szociológus (szociálpolitikai
szakirány)

szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás, gyermekjóléti alapellátás)

2003. 8. 1.

44. Vastag Judit Telefon: 30/538-2825, 72/495-153,
72/592-085 (mh.)

Családsegítõ
és Gyermekjóléti Szolgálat,
7773 Villány, Deák Ferenc u. 48.

gyógypedagógus, tereptanár szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás)

2007. 7. 1.

45. Vincze Dezsõné Telefon: 23/354-532, 1/256-2090 (mh.)
E-mail: danica51@freestart.hu

Budapest Fõváros XVII. Kerület
Önkormányzatának Gyermekjóléti
Szolgálata,
1173 Budapest, Pesti u. 80.

szociális munkás, tanító,
szociálpedagógus

szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás)

2003. 8. 1.

1. § (1) n) Egyéni gondozás, nevelés szakmai módszertani tervezése:

Ssz. Név Elérhetõség Munkahely
Iskolai végzettség/szakképzettség,

felsõfokú szakképesítés
Szakvizsga/egyetemi doktori cím,

illetve tudományos fokozat

Névjegyzékbe
való felvétel

idõpontja

1. Berényi András Telefon: 30/436-4790, 52/429-610 (mh.)
E-mail: berenyia@delfin.unideb.hu.

Debreceni Egyetem Mentálhigiénés
Program,
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.

pszichológus, mentálhigiénikus klinikai szakpszichológus,
addiktológiai szakpszichológus

2003. 8. 1.

2. Váriné Feró Mária Telefon: 20/542-6341, 62/545-150 (mh.)
E-mail: varine@etszk.u-szeged.hu

Szegedi Tudományegyetem
Egészségügyi Fõiskolai Kar
Szociális Munka
és Szociálpolitikai Tanszék,
6726 Szeged, Bal fasor 39–45.

biológia–kémia szakos középiskolai
tanár, mentálhigiénikus

szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás)

2003. 8. 1.

1. § (1) o) Nyilvántartás:

Ssz. Név Elérhetõség Munkahely
Iskolai végzettség/szakképzettség,

felsõfokú szakképesítés
Szakvizsga/egyetemi doktori cím,

illetve tudományos fokozat

Névjegyzékbe
való felvétel

idõpontja

1. Baráth Katalin Telefon: 42/509-039, 42/402-039 (mh.)
E-mail: kbarath@freemail.hu

Területi Gyermekvédelmi Központ,
4400 Nyíregyháza,
Vasvári P. út 3.

általános iskolai tanító, általános
szociális munkás, pedagógia szakos
bölcsésztanár

szociális szakvizsga (gyermekvédelmi
szakellátás)

2004. 6. 1.

2. Dettre Erzsébet Telefon: 70/943-9259, 1/452-9072 (mh.)
E-mail: erzsebet.dettre@freemail.hu

Szociálpolitikai
és Munkaügyi Intézet,
1134 Budapest, Tüzér u. 33–35.

magyar–francia szakos középiskolai
tanár, gyermekjogi képviselõ

szociális szakvizsga (gyermekjóléti
alapellátás)

2004. 6. 1.
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1. § (1) p) Gyermekek vagyoni érdekvédelme:

Ssz. Név Elérhetõség Munkahely
Iskolai végzettség/szakképzettség,

felsõfokú szakképesítés
Szakvizsga/egyetemi doktori cím,

illetve tudományos fokozat

Névjegyzékbe
való felvétel

idõpontja

1. Dr. Letenyei Róbert Telefon: 20/480-1322, 74/443-327 (mh.) Polgármesteri Hivatal,
7134 Gerjen, Béke tér 1.

általános szociális munkás, jogász közigazgatási szakvizsga
(közigazgatási vezetési ismeretek,
helyi önkormányzati rendszer)

2003. 8. 1.

2. Dr. Németh László Telefon: 1/252-5403, 1/320-3920 (mh.)
E-mail: info@jogvedok.hu

Dr. Németh, Dr. Csizmadia és
Dr. Pap Ügyvédi Iroda,
1133 Budapest, Pannónia u. 66.

jogász jogi szakvizsga 2003. 8. 1.

3. Dr. Orbán István Telefon: 20/950-9223, 82/527-551 (mh.)
E-mail: orbanistvan@magyisz.hu

Somogy Megyei Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat,
7400 Kaposvár, Orci u. 18/A

jogász, pszichopedagógia szakos
gyógypedagógiai tanár

felsõfokú igazgatási szakvizsga 2003. 8. 1.

4. Pauzáné dr. Suha Judit Telefon: 20/489-9621, 1/388-8760 (mh.)
E-mail: jpauza@freemail.hu

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Budapesti Központja,
1033 Budapest, Miklós u. 32.

jogász közigazgatási szakvizsga
(közigazgatási vezetési ismeretek,
gyermek- és ifjúságvédelem,
gyámügy)

2004. 6. 1.

5. Dr. Rácz Szabina Telefon:, 30/979-2263, 94/311-442,
94/314-994 (mh.)
E-mail: racz@mokk.hu,
dr.racz.szabina@freemail.hu

9730 Kõszeg, Várkör 8/2. jogász jogi szakvizsga 2004. 6. 1.

Felhívjuk a szakértõk figyelmét a fenti miniszteri rendelet 7. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra, mely szerint a szakértõ a Névjegyzéken vezetett adataiban be-
következett változásokat, vagy kizáró okokat a változástól számított harminc napon belül köteles bejelenteni a Hivatalnak. A bejelentést kérjük a következõ címre
megtenni: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Szociális fõosztály 1089 Budapest, Kálvária tér 7.

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal honlapján: www.afsz.hu lehetõséget teremtettünk bemutatkozó adatlap megjelentetésére, amelyet igény esetén kérünk a
következõ e-mail címre megküldeni: vinczev@lab.hu
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Az Oktatási és Kulturális Minisztérium közleményei

KÖZLEMÉNYEK

Az Országos Rádió és Televízió Testület közleményei

Az Archimedia Kft. (1224 Budapest, VIII. u. 10.) közmûsor-szolgáltató
mûsorszolgáltatási szabályzata

Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az érdekelteket, hogy a 2852/2007. (XII. 12.) számú
határozatával közmûsor-szolgáltatóvá nyilvánította az Archimedia Kft. mûsorszolgáltatót, akinek mûsorszolgáltatási

szabályzatát alább közöljük.

1. Alapelvek

1.1. Az Archimedia Kft. mûsorszolgáltató tevékenységét a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény
(a továbbiakban: médiatörvény) és a mûsorszolgáltatási szabályzat alapján közmûsor-szolgáltatóként kívánja folytatni.
Az Archimedia Kft. a közmûsor-szolgáltatás törvényes és szakmai feltételeinek érvényre juttatásáról a jelen szabályzat-
ban rendelkezik.

1.2. A szabályzat kötelezõ tartalommal bír az Archimedia Kft. minden munkavégzésre irányuló bármely, az Archime-
dia Kft.-vel jogviszonyban álló alkalmazottjára nézve. A szabályzat a foglalkoztatási jogviszony – így különösen: a mû-
sorszolgáltatónál munkaviszony, a Polgári Törvénykönyv alapján kialakított megbízási, vállalkozási jogviszony – léte-
sítése céljából megkötött bármely szerzõdés része.

2. Általános szabályok

2.1. Jelen szabályzat a médiatörvény 2. § alatt felsorolt fogalmi meghatározásait használja.

2.2. Az Archimedia Kft. napi 24 órás mûsorszolgáltatást végez, amely több mint 50%-ban közszolgálati mûsorszámo-
kat tesz közzé. A mûsorfolyamon belül a közszolgálati mûsorszámok a napi mûsoridõ több mint 50%-át teszik ki. A köz-
szolgálati mûsorszámok mûsorba szerkesztésérõl a fõszerkesztõ gondoskodik.

2.3. A reklám tényállításaiért – a tudatos félrevezetés kivételével – az Archimedia Kft. felelõsséggel nem tartozik. Lel-
kiismereti, illetõleg világnézeti meggyõzõdést reklám útján az Archimedia Kft. nem terjeszt, nemzeti ünnepek esemé-
nyeirõl, vallási és egyházi szertartásokról készített mûsorszámok közlését közvetlenül megelõzõen és azt követõen rek-
lámot nem közöl. Az Archimedia Kft. híreket közlõ és idõszerû politikai tájékoztató mûsorszámokban rendszeresen sze-
replõ belsõ és külsõ munkatársai sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg reklámban és politikai hirdetésben. Az
Archimedia Kft. burkolt, illetve tudatosan nem észlelhetõ reklámot nem közöl.

2.4. Az Archimedia Kft. választási idõszakban az országgyûlési képviselõk, illetõleg a helyi, területi önkormányzati
képviselõk és polgármesterek választásáról, továbbá a kisebbségi önkormányzatok választásáról szóló törvények szabá-
lyai szerint tesz közzé politikai hirdetést a mûsorban. Választási idõszakon kívül politikai hirdetést kizárólag a már elren-
delt népszavazással összefüggésben közöl.
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2.5. A reklám, a közérdekû közlemény, a jótékonysági felhívás és politikai hirdetés közzétételének megrendelõje, to-
vábbá az, akinek ezek közzétételéhez érdeke fûzõdik, az Archimedia Kft. felelõsségét vagy szabadságát érintõ módon
nem befolyásolhatja a mûsor tartalmát vagy – az idõpont kivételével – a mûsorszám idõbeli elhelyezését. Az Archime-
dia Kft. a közérdekû közlemény, a jótékonysági felhívás és politikai hirdetés tartalmáért felelõsséggel nem tartozik.

2.6. Az Archimedia Kft. nem tesz közzé dohányárut, fegyvert, lõszert, robbanóanyagot, kizárólag orvosi rendelvényre
igénybe vehetõ gyógyszert, továbbá gyógyászati eljárást és alkoholtartalmú italt népszerûsítõ, ismertetõ reklámot. Az
Archimedia Kft. mûsorszámát nem támogathatja a fõ tevékenysége szerint alkoholtartalmú ital elõállítója vagy forgal-
mazója.

2.7. A reklám nem szólíthat fel közvetlen formában kiskorúakat, hogy szüleiket vagy más felnõtteket játékok, illetve
más áru vagy szolgáltatás vásárlására vagy igénybevételére ösztönözzék. A reklám a játék tényleges természetét és lehe-
tõségeit illetõen nem lehet félrevezetõ. A reklám nem mutathat gyermekeket erõszakos helyzetben, és nem buzdíthat erõ-
szakra. A kiskorúaknak szóló reklám nem építhet a szülõk vagy tanárok iránti bizalomra.

2.8. A mûsorszám támogatóját a közzétételt közvetlenül megelõzõen vagy azt követõen meg kell nevezni. Támogatott
mûsorszám nem hívhat fel és nem befolyásolhat a támogató vagy az általa meghatározott harmadik személy üzleti tevé-
kenységének igénybevételére, illetõleg az attól való tartózkodásra. A támogató a mûsorszolgáltató felelõsségét, illetve
szabadságát érintõ módon a mûsor vagy a támogatott mûsorszám tartalmát vagy mûsorbeli elhelyezését – az idõpont ki-
vételével – nem befolyásolhatja. Az Archimedia Kft. nem tesz közzé – a mûsorelõzetes kivételével – olyan mûsorszá-
mot, amelyben a mûsorszám támogatójának védjegye, megkülönböztetõ jelzése, jelszava megjelenik. A politikai hírmû-
sorszám nem támogatható. A kizárólag áru vagy szolgáltatás megrendelésére szakosodott mûsorszolgáltatásra e pont
– az elõzõ mondatban foglaltak kivételével – nem alkalmazható. Nem támogathat mûsorszámot párt, politikai mozga-
lom, valamint az a vállalkozás, amely – fõ tevékenysége szerint – e szabályzat szerint nem reklámozható terméket állít
elõ, nagykereskedelmi forgalomban értékesít, illetõleg ilyen termékekkel kapcsolatos szolgáltatást nyújt. Ez a tilalom
nem vonatkozik a gyógyszertermék, illetve a gyógyászati eljárás tekintetében érintett vállalkozás neve és védjegye köz-
léséhez kötött támogatásra. A támogató megnevezésében (feltüntetett nevében) párt neve, jelszava, emblémája nem sze-
repelhet.

2.9. Az Archimedia Kft. különösen köteles a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát és
alapvetõ érdekeit tiszteletben tartani, nem sértheti más nemzetek méltóságát. Az Archimedia Kft. rendszeresen, átfogó-
an, elfogulatlanul, hitelesen és pontosan tájékoztat a közérdeklõdésre számot tartó helyi eseményekrõl, a vételkörzeté-
ben élõk életét jelentõsen befolyásoló eseményekrõl, összefüggésekrõl, vitatott kérdésekrõl, az eseményekrõl alkotott
jellemzõ véleményekrõl, az eltérõ véleményeket is beleértve. E feladatok ellátása során gondoskodik a médiatörvény
137. §-ában nem említett közérdekû közlemények nyilvánosságra hozataláról.

Az Archimedia Kft. biztosítja a mûsorszámok és a nézetek sokszínûségének, a kisebbségi álláspontoknak a megjelení-
tését, a mûsorszámok változatosságával gondoskodik a hallgatók széles köre, illetve minél több csoportja érdeklõdésé-
nek színvonalas kielégítésérõl.

Az Archimedia Kft. különös figyelmet fordít az egyetemes és a nemzeti kulturális örökség értékeinek ápolására, a kul-
turális sokszínûség érvényesülésére, a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlõdését, érdeklõdését szolgáló, ismereteit gaz-
dagító mûsorszámok bemutatására, a vallási és egyházi, továbbá a nemzeti, etnikai és más kisebbségi kultúrák értékeinek
megjelenítésére, az életkoruk, szellemi és lelki állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos
helyzetû csoportok számára fontos információk elérhetõvé tételére, különös tekintettel a gyermeki jogokat ismertetõ, a
gyermekek védelmét szolgáló, az igénybe vehetõ szolgáltatásokról tájékoztatást nyújtó mûsorok bemutatására, a térség
különbözõ területeinek társadalmi, gazdasági, kulturális életét megjelenítõ mûsorszámok bemutatására.

2.10. A reklám idõtartama egyetlen – bármiként számított – mûsorórában sem haladhatja meg a hat percet. A napi mû-
soridõ átlagában számított óránként a reklám idõtartama nem haladhatja meg az öt percet.

Reklám csak mûsorszámok – összetett mûsorszámokban az egyes mûsorszámok – között tehetõ közzé. A sport- és más
olyan közvetítésekben, amelyekben természetes szünetek vannak, a reklám a részek között és a szünetekben közzéte-
hetõ.

Alkoholtartalmú ital nem reklámozható. A közmûsor-szolgáltató mûsorszámait nem támogathatja a fõ tevékenysége
szerint alkoholtartalmú ital elõállítója és forgalmazója.
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2.11. Csak a következõ mûsorszámok támogathatóak: vallási és egyházi tartalmú mûsorszámok, mûvészeti és kulturá-
lis eseményeket bemutató, közvetítõ mûsorszámok, a nemzeti és az etnikai kisebbségi anyanyelvû, illetve a nemzeti és
etnikai kisebbségek életét, kultúráját bemutató mûsorszámok, az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadal-
mi körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetben lévõ csoportok számára készített mûsorszámok.

2.12. A rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól függetlenül
– sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve politikai hirdetésben.

Az erõszak öncélú alkalmazását követendõ magatartási mintaként bemutató, illetõleg a szexualitást öncélúan ábrá-
zoló mûsorszámot tilos közzétenni.

3. A pártoktól és a politikai mozgalmaktól való függetlenség

3.1. Az Archimedia Kft. ezen szabályzat szerinti közmûsor-szolgáltatói tevékenységét a politikai pártoktól és mozgal-
maktól függetlenül folytatja, a Magyar Köztársaság alkotmányában foglalt, a véleménynyilvánítás és a sajtószabadságra
vonatkozó garanciák alapján.

3.2. A pártok és a politikai mozgalmak tevékenységérõl és elveirõl a mûsorszolgáltató folyamatosan tájékoztatást ad
úgy, hogy a tájékoztatás objektív, tárgyszerû, kiegyensúlyozott és pártatlan legyen. Annak keretében az eltérõ álláspon-
tokat meg kell világítani, és lehetõséget kell adni arra, hogy a hallgató a véleményeket összehasonlíthassa.

3.3. A politikai pártok és mozgalmak sem közvetve, sem közvetlenül nem befolyásolhatják sem maguk, sem más ha-
sonló szervezetek megjelenítésének körülményeit. A mûsorszolgáltató nem készít olyan mûsorszámot, amely egyetlen
politikai párt vagy mozgalom nézeteit népszerûsíti, továbbá nem toborozhat politikai párt vagy mozgalom rendezvénye-
in való részvételre.

3.4. A mûsorszolgáltató politikai hirdetést az országgyûlési, illetve az önkormányzati választások, továbbá az elren-
delt népszavazás idején kívül nem tesz közzé. A politikai hirdetések közzétételének szabályaira nézve a mûsorszolgálta-
tót csak a jogszabályok elõírásai kötelezik.

3.5. A mûsorszolgáltató az általa megválasztott formában szerepeltetheti a helyi politikai közélet érdeklõdésére szá-
mot tartó személyiségeit, azonban ebben az esetben sem válhat a mûsorfolyam egyetlen politikai vagy eszmei nézetrend-
szer kifejezõdésévé.

3.6. A mûsorszolgáltató a politikai pártok és mozgalmak által nyilvánosságra hozott dokumentumokat szerkesztett
formában teszi közzé. Politikai pártok és mozgalmak, országgyûlési és önkormányzati képviselõk, polgármesterek és al-
polgármesterek kommentárt, magyarázatot és jegyzetet a mûsorszolgáltató mûsoraihoz nem fûzhetnek.

3.7. Politikai pártok és mozgalmak, országgyûlési és önkormányzati képviselõk, polgármesterek és alpolgármesterek
bármely megnyilvánulása esetén a mûsorszolgáltató közli a megszólaló személy tisztségét és pártállását, illetve az általa
képviselt mozgalom megnevezését. Mellõzni ezt csak akkor lehet, ha a megszólaló személy politikai tevékenységétõl
teljes mértékben független minõségben szólal meg. A mûsorszolgáltató azonban még ebben az esetben is ragaszkodhat a
tisztség, a pártállás, illetve a mozgalom megnevezéséhez.

3.8. A mûsorszolgáltató sem politikai párttól és mozgalomtól, sem központi vagy helyi államhatalmi vagy államigaz-
gatási szervtõl, sem azok tisztségviselõitõl közvetlen vagy közvetett olyan utasítást nem fogadhat el, amely a mûsorszol-
gáltatás vagy a mûsorszámok tartalmára, idejére, mûsorkörnyezetére, idõtartamára, továbbá a szerkesztés egyéb elveire
vonatkoznék.

4. A hírek, idõszerû politikai mûsorok bemutatására vonatkozó elvek

4.1. Az Archimedia Kft. közmûsor-szolgáltató feladata az, hogy hitelesen, pontosan, tárgyilagosan, idõszerûen és ki-
egyensúlyozottan tájékoztasson az országban történt eseményekrõl, közvetítse a nemzeti és egyetemes kultúra és tudo-
mány értékeit és eredményeit, biztosítson esélyegyenlõséget a társadalom tagjainak megnyilvánulására, szolgálja a tár-
sadalom rétegeinek speciális igényeit és érdeklõdését.
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4.2. A mûsorszolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a közvéleményt foglalkoztató, a közérdeklõdésre számot
tartó, vagy a vitatott kérdésekben minden lényeges, a helyi közélet szempontjából befolyásoló vélemény megismerhetõ
legyen.

4.3. A hírekben, illetve a politikai mûsorokban a vélemények kinyilvánításának jogát csak a mûsor idõtartama korlá-
tozhatja, de az is csak az arányosság szempontjai alapján.

4.4. A mûsorszolgáltató kötelessége, hogy a hallgató véleményének kialakításához szükséges minden lényeges infor-
mációt és véleményt megjelenítsen.

4.5. A mûsorszolgáltató törekszik arra, hogy a hírekben, illetve a politikai mûsorokban a helyi közéletet meghatározó
társadalmi csoportok véleménye helyet kapjon.

4.6. A mûsor közzétételének nem akadálya, ha valamely álláspont képviseletére objektív okból nincs lehetõség. Eb-
ben az esetben az akadály okáról a mûsorszolgáltató a hallgatókat tájékoztatni köteles.

4.7. A hír-, illetve politikai mûsorokban megjelenõ információk forrását a mûsorszolgáltató ellenõrzi, és ahol szüksé-
ges, megjelöli. Ha több információ ellentétes tartalommal áll rendelkezésre, azok közül legalább két, egymástól függet-
len hírforrásból származó információt kell közzétenni, természetesen az ellentmondásra történõ egyértelmû figyelemfel-
hívás mellett.

4.8. A különbözõ vélemények megszólaltatásakor a mûsorszolgáltató a véleménynyilvánításhoz fûzõdõ alkotmányos
jog elvei szerint lehetõséget ad arra, hogy a megszólaló álláspontját ismertesse. Ez azonban nem járhat a személyiséghez
fûzõdõ jogok sérelmével, megfogalmazásában pedig nem lehet durva, illetve alkalmas arra, hogy más becsületét vagy jó
hírnevét sértse. Ha ez – különösen élõ mûsorban – mégis elõfordulna, a mûsorszerkesztõnek haladéktalanul közölnie
kell, hogy ez a megszólaló, nem pedig a mûsorszolgáltató álláspontja.

4.9. Hír- és politikai mûsorokban a mûsorvezetõ saját pártpolitikai kötõdését nem jelenítheti meg, saját véleményét az
elhangzott álláspontok mellett vagy ellen nem ismertetheti.

4.10. Bármely állásfoglalás vagy vélemény a szerkesztés során nem változhat meg úgy, hogy az ellentmondásban áll-
jon a megkérdezett álláspontjával.

4.11. Ha a hír- vagy politikai mûsorban tartalmi vagy tárgyi tévedés hangzott el, azt a lehetõ leghamarabb ki kell javí-
tani a hallgató figyelmének erre történõ egyértelmû felhívása mellett.

4.12. Politikai mûsorban a mûsorvezetõnek törekedni kell arra, hogy a résztvevõk egymás emberi méltóságának tisz-
teletben tartásával fejtsék ki álláspontjukat.

4.13. Helyreigazítást, illetve kifogást lehet közzétenni az érintett kérelmére. Kötelezõ a közzététel akkor, ha ezt jog-
erõs bírói ítélet, vagy a Panaszbizottság, illetve az ORTT határozata elõírja.

4.14. A mûsorszolgáltató politikai tájékoztató és hírszolgáltató mûsorszámaiban mûsorvezetõként, hírolvasóként, tu-
dósítóként rendszeresen közremûködõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól függetlenül – mû-
sorszolgáltatónál politikai hírhez véleményt, értékelõ magyarázatot – kivéve a hírmagyarázatot – nem fûzhetnek.

5. Az anyanyelvi kultúra ápolásának követelményei

5.1. A szabályzat elõírásainak alkalmazása során a mûsorszolgáltató köteles a magyar nyelv helyes és pontos haszná-
latára, kerülve az anyanyelvet rontó fordulatok, a magyarul is kifejezhetõ idegen szavak indokolatlan és gyakori haszná-
latát. Idegen nevek és szavak használatakor a mûsorszolgáltató az adott nyelv fonetikai és kiejtési szabályait veszik fi-
gyelembe, kivéve, ha a használt név vagy kifejezés magyaros kiejtéssel került a köztudatba.
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5.2. A mûsorvezetõknek figyelmet kell arra fordítaniuk, hogy a megszólalókat – személyük sérelme nélkül – a magyar
nyelv helyes használatára késztessék.

5.3. A mûsorszolgáltató köteles kerülni a durva, a trágár, illetve a szeméremsértõ kifejezések alkalmazását.

6. A nemzeti és etnikai kisebbségek bemutatásának követelményei

6.1. A mûsorszolgáltató – az erre hivatott mûsorokon kívül is – e szabályzat elõírásainak megfelelõen sokoldalúan és
tárgyilagosan mutatja be a nemzeti és etnikai kisebbségek életét, kultúráját és hagyományait. Ennek során a mûsorszol-
gáltató nem ad helyt a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó negatív beidegzõdéseknek.

6.2. A nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó személyeket a társadalmi élet különbözõ megnyilvánulásaiban kell
bemutatni, és tartózkodni kell attól, hogy a megjelenítés egyoldalú legyen, illetve, hogy csak a kisebbség hagyományo-
san elfogadott szerepeiben történjék.

6.3. A nemzeti és etnikai kisebbségek bemutatásakor figyelmet kell arra fordítani, hogy hagyományaik, kultúrájuk és
mûvészetük bemutatása megfelelõ súllyal kifejezésre jusson.

6.4. A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó személynek akkor is joga van saját nyelvén megszólalni, ha a magyar
nyelvet egyébként érti és beszéli. Ebben az esetben a mûsorszolgáltató kötelezettsége a tolmácsolás biztosítása.

7. A kulturális, tudományos, világnézeti és vallási témák bemutatása

7.1. A mûsorszolgáltató kulturális mûsoraiban törekszik arra, hogy bemutassa a nemzeti és egyetemes mûvészet érté-
keit, valamennyi hallgatói réteg érdeklõdésének figyelembevételével.

7.2. A mûsorszolgáltató mûsoraiban népszerûsíti a mûvészeti alkotásokat és elõsegíti azok befogadását. A mûsorszol-
gáltató a kulturális értékek terjesztését úgy végzi, hogy megkülönböztetést vagy kizárólagosságot nem alkalmazva, a
hallgatót a kulturális érték fontosságának elismeréséhez segítse hozzá.

7.3. A mûsorszolgáltató rendszeresen beszámol a tudomány eredményeirõl. Tudományos kérdésekben biztosítani kell
az eltérõ vélemények megjelenítését. Új tudományos eredmények ismertetése a hallgatóban nem kelthet megalapozatlan
várakozást. Általánosan még el nem fogadott tudományos eredmények közlésekor az ellentétes vélemények ismertetése
nem kerülhetõ el. Az eredmény bizonytalanságára a hallgató figyelmét egyértelmûen fel kell hívni.

7.4. A tudományos eredmények ismertetésekor a közérthetõségre törekedni kell. Szükség esetén bármely tudományos
kérdésben igénybe kell venni szakértõ személyek vagy szervezetek segítségét.

7.5. Tudományos mûsor nem szolgáltatható a hallgató egészségi állapotának közvetlen befolyásolása céljából, illetve
e célra módszerek és eszközök nem ajánlhatók.

7.6. A mûsorszolgáltató felelõs azért, hogy világnézeti, illetve vallási meggyõzõdését sértõ nézetek a mûsorban ne
hangozhassanak el. A világnézeti, illetve vallási mûsorszám mûsorpolitikai nézetek népszerûsítésére nem szolgálhat, és
nem irányulhat más világnézet vagy vallás ellen.

7.7. A mûsorszolgáltató köteles a világnézeti és vallási kérdésekben elfogultságtól mentesen ábrázolni a világnéze-
tekre és vallásokra vonatkozó nézeteket. A mûsorszolgáltató mûsorában világnézeti vagy vallási propaganda nem foly-
tatható.

7.8. A mûsorszolgáltató kiegyensúlyozott lehetõséget biztosít a történelmi egyházak hitéleti tevékenységének bemu-
tatására. E tevékenység során az érintett történelmi egyház részére a mûsorszolgáltató konzultációs lehetõséget, illetve
részvételt tesz lehetõvé az adott mûsorszám szerkesztésében. Az egyházi szertartások tartalmáért a mûsorszolgáltató
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nem tartozik felelõsséggel. A szertartások és más egyházi események közvetítése mûsorkörnyezetének kialakításakor fi-
gyelembe kell venni a vallásos ember érzelmeit és a hitélet méltóságát.

7.9. Vallási vagy világnézeti tartalmú mûvészeti alkotás közzététele esetén – különösen, ha vitatott tartalmú alkotásról
van szó – a vallásos vagy világnézeti tartalomra a hallgató figyelmét fel kell hívni.

8. A megkülönböztetõ jelzéssel ellátott mûsorszámok közzététele

8.1. A szabályzat alábbi meghatározásai szerint az Archimedia Kft. a következõ mûsorszámokat látja el megkülön-
böztetõ jelzésekkel és szöveges felvezetéssel:

– reklámok,
– közérdekû közlemények és jótékonysági felhívás,
– politikai és választási hirdetések,
– kiskorúak számára nem ajánlott mûsorok,
– támogatott mûsorszámok,
– vallási vagy világnézeti mûsorok,
– kommentár és hírmagyarázat.

8.2. A reklámot a mûsortól elkülönítetten, azonosítható szignállal kell közzétenni akkor is, ha az reklámriport formájá-
ban hangzik el.

8.3. Közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás közzététele esetén mindig meg kell nevezni a közzétevõ szerve-
zet, illetve a közlemény forrását. A jótékonysági felhívás reklámozásra nem használható.

8.4. A politikai és választási hirdetéseket a mûsortól elkülönítetten kell közzétenni, megjelölve a közzététel okát (or-
szággyûlési vagy önkormányzati képviselõk választása, népszavazás).

8.5. A közönség figyelmét külön fel kell hívni minden olyan mûsorszámra, amely a kiskorú fejlõdését hátrányosan be-
folyásolhatja. A törvényben e körbe utalt mûsorokon kívül a mûsorszolgáltató az ilyen mûsorszámok körét maga hatá-
rozhatja meg. A korlátozásra a mûsorelõzetesekben, a mûsorajánlókban és a mûsorújságokban is utalni kell.

8.6. A támogatott mûsorszám támogatóját a közzétételt közvetlenül megelõzõen vagy azt követõen egyértelmûen kell
megnevezni. A megnevezés nem járhat együtt a támogató reklámjával.

8.7. A vallási vagy világnézeti mûsorszámok esetében közvetlenül megelõzõen és azt követõen egyértelmûen tájékoz-
tatni kell a hallgatót a mûsor jellegérõl. Szertartás vagy egyházi esemény közvetítésekor meg kell nevezni a mûsorszám
tartalmáért felelõs egyházat.

8.8. Politikai tájékoztató- és hírmûsorokban a hírekhez kommentárt, jegyzetet és magyarázatot e minõség megjelölé-
sével, a szerzõ megnevezésével és a hírektõl elkülönítve kell közzétenni.

9. A kiskorúakra vonatkozó szabályok

9.1. A mûsorszolgáltató a kiskorúak szellemi és erkölcsi fejlõdésére súlyosan ártalmas mûsorszámokat nem szol-
gáltat.

9.2. A mûsorszolgáltató mûsoraival igyekszik elõsegíteni a kiskorúak szellemi, társadalmi és erkölcsi fejlõdését, a vi-
lág megismerését és pozitív magatartásminták közvetítését.

9.3. A mûsorszolgáltató védi a kiskorúak személyiségi jogait és emberi méltóságát. Ezen belül a mûsorszolgáltató
nem él vissza a kiskorú tapasztalatlanságával és nem használja ki azt, a kiskorút nem hozza nevetséges helyzetbe, és nem
teszi ki sem fizikai, sem lelki megpróbáltatásnak. Gyermekkorú személy a mûsorban csak szülõje, törvényes képviselõje
jóváhagyásával szólaltatható meg.
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9.4. Kiskorúak számára készült mûsorokban durva, szeméremsértõ kifejezés, illetve káromkodás nem használható,
még megkülönböztetõ jelzéssel történt helyettesítéssel sem.

9.5. Gyermekkorú személy szexuális helyzetben vagy arra utaló körülmények között nem szerepeltethetõ. A reklámok
közzététele során a mûsorszolgáltató az alábbi szabályok megtartására köteles:

– a reklámok nem beszélhetik rá a kiskorúakat tapasztalatlanságuk és hiszékenységük kihasználásával egy adott ter-
mék megvételére vagy szolgáltatás igénybevételére,

– a reklámok nem biztathatják a kiskorúakat, hogy szüleiket vagy másokat rábeszéljenek arra, hogy egy adott terméket
megvásároljanak, vagy szolgáltatást igénybe vegyenek, illetve nem tartalmazhatnak számukra közvetlen vásárlási aján-
latot,

– a reklámok nem használhatják ki azt a különleges tiszteletet, amit a kiskorúak szüleikkel, tanáraikkal vagy egyéb
személyekkel kapcsolatban éreznek,

– a reklámok hanghatásokkal vagy más módon és indokolatlanul nem mutathatnak kiskorúakat veszélyes helyzetben.

A reklámok nem válthatják ki a kiskorúakban, fiatalokban azt az érzést, hogy a reklámozott áru nélkül társaiknál ala-
csonyabb rendûek. A reklám nem utalhat arra, hogy a termék megvásárlása, szolgáltatás igénybevétele minden család
költségvetésébe belefér.

10. Reklám, támogatás

10.1. A reklám nem élhet vissza a fogyasztó bizalmával, nem használhatja ki tapasztalatlanságát vagy tudatlanságát.

10.2. A reklám nem kelthet félelmet, nem dicsérheti fel az erõszakos magatartást, az emberi és természeti környezet
károsítását, az állatok kínzását.

10.3. A reklám nem igazolhat hátrányos faji, vallási vagy nembeli megkülönböztetést, ábrázolásmódja nem sértheti az
emberi méltóságot.

10.4. A reklám nem irányulhat nem kellõ mennyiségben rendelkezésre álló árura, szolgáltatásra.

10.5. A reklám nem lehet túlzó, nem vezetheti félre, illetve tévesztheti meg a fogyasztót sem közvetve, sem közvetle-
nül, különös tekintettel:

– a termék, szolgáltatás legfontosabb tulajdonságaira,
– az áru értékére és a ténylegesen fizetendõ teljes árra,
– a fizetés egyéb feltételeire,
– a szállításra, a cserére, a visszavételre, a javításra és a karbantartásra,
– a garanciális feltételekre,
– a szerzõi jogokra és ipari tulajdonjogokra,
– a hivatalos minõsítésre,
– a jótékonysági célra fordítandó hányadra.

10.6. A reklám nem élhet vissza a mûszaki és tudományos kutatási eredményekkel. A reklám nem tüntethet fel tudo-
mányosan megalapozottnak olyan állításokat, melyek nem azok. A reklámban szereplõ személyek nem kelthetnek olyan
képzetet, hogy a terméket orvos ajánlja.

10.7. Az összehasonlításoknak bizonyítható tényen kell alapulni, melyek független forrásból származnak.

10.8. A reklám nem ronthatja más termékek, cég vagy személy hitelét, jó hírnevét, nem másolhatja le más reklámok ál-
talános megjelenését vagy részleteit olyan módon, hogy az félrevezetõ legyen.

10.9. A reklám nem mutathat be olyan személyt vagy tulajdonát, aki erre elõzetesen nem adott engedélyt.
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10.10. A reklám csak magyar nyelvû lehet. Ez alól csak a szlogen, illetve a reklámdal képez kivételt, azonban a szlo-
gent magyar nyelven is közölni kell.

10.11. A reklám nem tartalmazhat pornografikus szöveget, illetve nem szólhat öncélúan a szexualitásról. A reklám
nem használhat durva vagy a közízlést sértõ szavakat és kifejezéseket.

10.12. Nemzeti ünnepek eseményeirõl, illetve egyházi szertartásokról készített mûsorszámokat megelõzõen vagy azt
követõen reklám nem közölhetõ. A jelen szabályzat céljai megvalósulása érdekében az Archimedia Kft. fõszerkesztõje
meghatározhat egyéb olyan mûsorszámokat és mûsoridõket is, amelyekben reklám nem tehetõ közzé.

10.13. Ha közzététel után jut a mûsorszolgáltató tudomására, hogy a reklámot nem lehetett volna közvetíteni, köteles
haladéktalanul a reklám közvetítését megszüntetni.

10.14. A mûsor támogatója nem befolyásolhatja a mûsorszám tartalmát, illetve elhelyezését. A támogatót a mûsor-
szám elõtt és az után egyértelmûen meg kell nevezni. A megnevezés nem bírhat reklámértékkel.

11. A közérdekû közlemények közzététele

11.1. A közérdekû közlemények forrását és hitelességét a mûsorszolgáltató ellenõrzi.

11.2. Helyi önkormányzati feladatot ellátó szervezet által közölni kívánt közérdekû közleményt a mûsorszolgáltató
ingyenesen teszi közzé. Méltánylást érdemlõ ok esetén a természetes személy által közzétenni kívánt közérdekû közle-
mény is ingyenes.

11.3. A közérdekû cél támogatására irányuló közérdekû közleményt a mûsorszolgáltató térítés ellenében teszi közzé.
Térítésmentes közérdekû közlemény csak illetékes személytõl és írásban fogadható el.

11.4. A közérdekû közleményt haladéktalanul, az átvételétõl számított elsõ mûsorszámot megelõzõen közzé kell ten-
ni, ha a közzététel elmaradása az élet- és vagyonbiztonságot, társadalmi csoportok vagy személyek méltányolható gazda-
sági érdekeit veszélyeztetné, vagy károkozással járna.

12. A mûsorkészítõk önállósága, függetlensége és felelõssége

12.1. A mûsorszolgáltatónál munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló mûsorkészítõk tevékenységüket az arra vo-
natkozó jogszabályok és e szabályzat keretein belül függetlenül végzik. A mûsorkészítõ a mûsorszolgáltató erre illetékes
vezetõin kívül nem utasítható. A mûsorkészítõnek joga van arra, hogy a jogszabályt sértõ vagy e szabályzattal ellentétes
utasítás végrehajtását megtagadja. Az utasítás megtagadásának okáról és körülményeirõl a mûsorszolgáltató illetékes
vezetõje és a mûsorkészítõ által aláírt jegyzõkönyvet kell haladéktalanul felvenni.

12.2. A felelõs szerkesztõ és a fõszerkesztõ mûsorértékelése nem minõsül a mûsorkészítõi függetlenség megsértésé-
nek. Abban az esetben, ha a mûsorértékelés a mûsorkészítõ számára sérelmes, joga van ezt írásban rögzíteni.

12.3. A mûsorkészítõ nem kötelezhetõ meggyõzõdésével vagy lelkiismeretével ellentétes tartalmú mûsorszám készí-
tésére vagy az abban való közremûködésre. Ebben az esetben a mûsorkészítõnek joga van nevét a mûsorszámról levétet-
ni, ez azonban nem akadályozza meg a mûsor közzétételét. A mûsorkészítõt megilleti a jogszabályok szerint a szellemi
alkotáshoz fûzõdõ jog védelme. Ennek szabályait a mûsorkészítõ foglalkoztatására irányuló szerzõdésben rögzíteni kell.

12.4. A mûsorkészítõt alkotmányos jogainak gyakorlásában a mûsorszolgáltató nem akadályozhatja meg. A mûsorké-
szítõt tevékenysége során megilleti a sajtóról szóló 1986. évi II. törvényben foglalt védelem.

12.5. A mûsorkészítõ fontos információkat nem hallgathat el vitás esetben, különösen akkor, ha az információ szemé-
lyiségi jogokat sértene vagy erkölcsi vagy anyagi kárt okozna, a mûsorkészítõ köteles konzultálni az illetékes vezetõvel.
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12.6. A mûsorkészítõ nem felelõs azokért a változtatásokért, amelyeket tudta nélkül vagy tiltakozása ellenére hajtot-
tak végre mûsorán.

12.7. A mûsorkészítõ saját véleményét, meggyõzõdését vagy elõítéleteit a mûsorban nem fejtheti ki, továbbá nem
kelthet olyan benyomást, hogy az elhangzott álláspont a mûsorszolgáltató véleménye.

12.8. A mûsorkészítõnek a mûsorban való személyes közremûködése során kerülnie kell az indulatos megnyilvánulá-
sokat, illetve azt, hogy más indulatos megnyilvánulásokat elfogadjon. A mûsorkészítõnek tiszteletben kell tartania a mû-
sorban részt vevõk álláspontját, illetve személyes megjelenését. A mûsorvezetõ nem tehet megjegyzést a mûsorban részt
vevõk társadalmi helyzetére, testi adottságaira, nevére, családi állapotára, és nem használhat olyan kifejezéseket vagy te-
remthet olyan helyzetet, amelyben a résztvevõk nevetségessé válnának, vagy egyébként megalázó helyzetbe kerülnének.

12.9. A mûsorkészítõ közvetlenül részt vehet a mûsorkészítés elveinek kialakításában, ehhez észrevételeket fûzhet.
Álláspontjuk kifejtésében a mûsorkészítõk egyenlõ jogokat élveznek.

13. Összeférhetetlenségi és magatartási szabályok

13.1. A mûsorszolgáltató munkatársa minden, a mûsorszolgáltatóval bármely foglalkoztatási – így különösen: mun-
ka-, a polgári törvénykönyv alapján kialakított megbízási, vállalkozási – jogviszonyban álló, a mûsorfolyam elkészítésé-
ben alkotói felelõsséggel közremûködõ személy.

13.2. A munkatársak magatartásukkal, viselkedésükkel és külsõ megjelenésükkel sem magánéletükben, sem munka-
helyükön kívüli társadalmi életükben nem veszélyeztethetik a mûsorszolgáltató jó hírnevét.

13.3. A 13.1. pont szerinti munkatárs nem lehet politikai párt vagy mozgalom vezetõ tisztségviselõje. A hírekben és a
politikai mûsorokban szereplõ 13.1. pont szerinti munkatárs politikai párt vagy mozgalom nevében közszereplést nem
vállalhat.

13.4. Ha a munkatárs egyesület vagy nem politikai célra létrejött társadalmi szervezet vezetõségi tagja, illetve alapít-
vány kuratóriumi tagja, gazdálkodó szervezet tulajdonosa vagy felügyelõbizottságának a tagja, ezen szervezetekkel fog-
lalkozó mûsort nem készíthet.

13.5. Amennyiben a mûsorkészítõ országgyûlési vagy önkormányzati képviselõ-jelöltséget vállal, ennek bejelentésé-
tõl a választás napjáig (két forduló esetén a számára döntést hozó napig) a mûsorkészítésben nem vehet részt. Ha a mû-
sorkészítõt országgyûlési vagy önkormányzati képviselõvé megválasztják, mandátuma érvényessége idején politikai,
közéleti vonatkozású mûsor készítésében nem vehet részt.

13.6. A mûsorkészítõ más mûsorszolgáltatónál tevékenységet csak a mûsorszolgáltató vezetõjének írásos engedélyé-
vel végezhet.

13.7. A mûsorszolgáltató vezetõi, illetve azok közeli hozzátartozói nem lehetnek vezetõ tisztségviselõi, tulajdonosai
és felügyelõ-bizottsági tagjai azon gazdálkodó szervezeteknek, amelyekkel a mûsorszolgáltató gazdasági célra irányuló
szerzõdést köt.

13.8. A pénzügyi élet eseményeivel foglalkozó mûsorokban a mûsorkészítõ bennfentes információkat nem közölhet.
A mûsorkészítõ csak a mûsorszolgáltató vezetõjének elõzetes engedélyével nyilatkozhat olyan pénzügyi mûveletrõl, il-
letve értékpapírról, amelyben részt vett, illetve amely a birtokában van.

13.9. Támogatott mûsorszám mûsorkészítõje nem lehet a támogató gazdálkodó szervezet tulajdonosa, felelõs tisztség-
viselõje, felügyelõbizottságának tagja, és nem állhat a támogatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban. Ezeket a
rendelkezéseket alkalmazni kell a felsorolt személyek közeli hozzátartozóira is.

13.10. A munkatárs nem hozhat nyilvánosságra olyan adatot, amely a mûsorszolgáltató üzleti titokkörébe tartozik. Az
üzleti titok körét a munkatárs munkavégzésre irányuló szerzõdésében rögzíteni kell.
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13.11. A mûsorkészítõnek mindig figyelembe kell azt vennie, hogy a mûsorban megjelenõ személyek számára a nyil-
vánosság nem természetes közeg, ezért törekednie kell arra, hogy a szereplõ személy ilyen irányú feszültségét csökkent-
se. A mûsorban szereplõ személy tapasztalatlanságával a mûsorkészítõ nem élhet vissza, különösen kiskorúak és társa-
dalmi szerepkörükben kiszolgáltatott személyek esetében.

13.12. A mûsorkészítõ magatartásában nem tehet különbséget a résztvevõk társadalmi helyzete között. Ezen belül tö-
rekednie kell arra, hogy egyforma megszólításokat alkalmazzon a szereplõk irányában, azok társadalmi helyzetétõl füg-
getlenül. A megszólításokban a köznyelvben szereplõ udvarias formákat kell használni, ideértve a szereplõ hivatali rang-
jával vagy foglalkozásával történõ megszólítást. A tegezõdést lehetõség szerint kerülni kell. A mûsorkészítõ nem hasz-
nálhat bizalmas megszólításokat, illetve olyan megszólításokat, amelyek a szereplõ személy alárendelt társadalmi hely-
zetére utalnak. Kiskorú személyt csak 14 éves kora alatt lehet tegezni és keresztnevén szólítani.

13.13. Az ifjúság számára készült mûsorokban, ha a mûsorkészítõk és szereplõk egy korosztályba tartoznak, a tegezõ-
dés és az ifjúságra jellemzõ bizalmas hangnem használata megengedett.

13.14. A mûsorkészítõ külsõ megjelenésében kerülje a szélsõségeket, és ne utaljon saját anyagi helyzetére. A mûsor-
készítõ öltözködésében lehetõség szerint alkalmazkodjék ahhoz a társadalmi közeghez, amelynek bemutatására a mûsor
irányul. A mûsorkészítõ külsõ megjelenésében is kerülje fensõbbségének kifejezõdését.

13.15. A mûsorkészítõ ne hangsúlyozza a mûsor tárgyát meghatározó társadalmi közegben való bennfentességét, és
kerülje az ezekre vonatkozó, a hallgató által nem érthetõ kifejezések és fordulatok használatát.

14. A mûsorkészítés szakmai szabályai

14.1. A mûsorszolgáltató színvonalas elõkészítõ munkával és felkészülten közelít a mûsorszolgáltatásban elõadódó
témákhoz, mellõzi az elõítéleteket, a közhelyeket és sztereotípiákat.

14.2. A mûsorszolgáltató az általa elkövetett tévedést azonnal elismeri és a hallgató tudomására hozza. A mûsorszol-
gáltató a tudatos megtévesztés eszközeivel soha és semmilyen körülmények között nem él.

14.3. A mûsorszolgáltatónak tartózkodnia kell ellenõrizetlen tények, számok és adatok közlésétõl. Olyan közlés ese-
tén, amely az emberi életre vonatkozik – így balesetek, tûzesetek, bûnügyek, terrorcselekmények stb. esetében – az áldo-
zatok megnevezése csak akkor lehetséges, ha ez hivatalos megerõsítést nyert, és az áldozat hozzátartozói a közzétételhez
hozzájárultak. Közismert személyek esetében e rendelkezés alól kivételt lehet tenni.

14.4. Az erre hatáskörrel rendelkezõ állami szerv által elrendelt hírzárlatot a mûsorszolgáltató tiszteletben tartja, de a
hírzárlat kimondását közölheti. Ha bármely más tájékoztató eszköz útján a hírzárlat megsérül, az ennek eredményekép-
pen nyilvánosságra került hírt a forrás megjelölésével közölni lehet.

14.5. A mûsorszolgáltató tiszteletben tartja az ártatlanság vélelméhez fûzõdõ alkotmányos jogot.

14.6. Bûncselekménnyel gyanúsított személyek megszólaltatása esetén a mûsorszolgáltatónak ügyelnie kell arra,
hogy a bûnelkövetés ne tûnhessék fel pozitív színben. A bûncselekmények helyszínén készült hangfelvételek közzététe-
lét megelõzõen – amennyiben azok alkalmasak a hallgató fizikai vagy érzelmi megrendülésének kiváltására – a követ-
kezményre a hallgatók figyelmét fel kell hívni.

14.7. A nemzeti, etnikai és egyéb kisebbségek, vallási felekezetek, népek és nemzetek, mozgáskorlátozottak, fogyaté-
kosok, bármely korosztályhoz tartozó emberek megnevezésekor nem hangozhat el olyan kifejezés, amely az érintettekre
nézve sértõ.

14.8. A mûsorszolgáltató – indokolt kritika kivételével – nem nyilvánít véleményt más mûsorszolgáltatóról. A mûsor-
szolgáltató belsõ életérõl információt csak akkor lehet közzétenni, ha az érinti a közéletet, és számot tarthat a hallgatók
érdeklõdésére. A mûsorszolgáltató nevében nyilatkozó személyek körét a mûsorszolgáltató vezetõje írásban határozza
meg.
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14.9. A szereplõket tájékoztatni kell arról, hogy a mûsornak mi a célja, és ki lesz a többi szereplõ. Egyenes adásban a
szereplõkkel ismertetni kell az egyenes adás sajátosságait és a szükséges viselkedési szabályokat. A felvétel a szereplõ
hozzájárulása nélkül nem használható fel, azonban a szereplõ nem ellenõrizheti a részvételével készült mûsorszámban
más szereplõk által mondottakat. A felelõs tisztséget betöltött személyt a mûsorkészítõ törvényben foglalt tájékoztatási
kötelezettségére figyelmeztetheti.

14.10. Rejtett kamerát és mikrofont az Archimedia Kft. nem használ. Névtelen, kép-, illetve hangtorzítást alkalmazó
közlést vagy felvételt csak akkor szabad közzétenni, ha azt különösen súlyos társadalmi vagy személyes érdek indokolja.

14.11. Ha a hallgató a mûsorban közvetlenül közölheti nézeteit, a telefonálók között válogatni nem szabad. Ebben az
esetben a mûsorvezetõnek kell ismertetnie a hívásokban nem megnyilvánult álláspontokat.

14.12. A mûsorok szerkesztési folyamata a szereplõk mondanivalóját nem módosíthatja. Utólag felvett kérdést nem
szabad a mûsorban olyan látszattal közölni, mintha az a helyszínen hangzott volna el.

14.13. Titokvédelem körébe, illetve a személyes adatok védelmére vonatkozó törvényben foglalt adatok tárgyába esõ
kérdésre a szereplõ személy a válaszadást megtagadhatja, melyre fel kell hívni a figyelmét.

14.14. A szereplõ személyek magánéletére vonatkozó kérdés csak akkor tehetõ fel, ha a kérdés feltevésébe a személy
elõzetesen beleegyezett. Még ebben az esetben is ügyelni kell arra, hogy a kérdés a jó ízlést, illetve a személy jó hírnevét
és becsületét ne sértse.

14.15. Közvélemény-kutatási eredményeket és statisztikákat mûsorban felhasználni csak pontosan, a forrás megjelö-
lésével, és az adatok manipulálása nélkül szabad, eltérõ eredmények esetében több kutatás bemutatásával.

14.16. Archív anyag felhasználásakor egyértelmûen meg kell jelölni a készítés idõpontját, és tekintetbe kell azt venni,
hogy az archív anyagban szereplõ személyek álláspontjának megváltozása folytán jogaik és jogos érdekeik ne sérül-
jenek.

ÜGYÉSZSÉGI SZOLGÁLATI IGAZOLVÁNYOK ÉRVÉNYTELENÍTÉSE

Mészáros Julianna Tolna megyei pénzügyi osztályvezetõ 100479, Kökény Miklós II. és III. kerületi ügyészségi ír-
nok elveszített 120120, valamint dr. Szabó Benedek volt Pest megyei fõügyészségi ügyész, most nyugdíjas, elveszített
0052 sorszámú szolgálati igazolványát a Legfõbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási fõosztálya ér-
vénytelenítette.
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2008. január 30.–február 5.)

(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

26. 51. évfolyam L 26. szám (2008. január 30.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 83/2008/EK rendelete (2008. január 21.) a Kínai Népköztársaságból származó fer-
romolibdén behozatalára kivetett dömpingellenes vám hatályon kívül helyezésérõl, vala-
mint a 384/96/EK rendelet 11. cikke (3) bekezdése alapján indított hatályvesztési felülvizs-
gálatokat követõen az ezen behozatalokra vonatkozó eljárás megszüntetésérõl

27. 51. évfolyam L 27. szám (2008. január 31.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 84/2008/EK rendelete (2008. január 30.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 85/2008/EK rendelete (2008. január 30.) a juh- és kecskehús magánraktározási
támogatására vonatkozó különleges feltételekrõl (kodifikált változat)

* A Bizottság 86/2008/EK rendelete (2008. január 30.) az egyes madarak Közösségbe történõ
behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételek és a karantén alá helyezésükkel kap-
csolatos feltételek megállapításáról szóló 318/2007/EK rendelet módosításáról1

IRÁNYELVEK

* A Bizottság 2008/5/EK irányelve (2008. január 30.) a 2000/13/EK európai parlamenti és ta-
nácsi irányelvben elõírtaktól eltérõ adatok bizonyos élelmiszerek címkézésén való kötelezõ
feltüntetésérõl (kodifikált változat)1

1EGT-vonatkozású szöveg
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2008/84/EK:

* A Tanács határozata (2008. január 22.) a Németországi Szövetségi Köztársaságnak és a
Lengyel Köztársaságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerrõl szóló 2006/112/EK taná-
csi irányelv 5. cikkétõl eltérõ intézkedések alkalmazására történõ felhatalmazásáról

2008/85/EK:

* A Tanács határozata (2008. január 28.) a Régiók Bizottsága két spanyol póttagjának kineve-
zésérõl

Bizottság

2008/86/EK:

* Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezõgazdasági termékek
kereskedelmérõl szóló megállapodással létrehozott mezõgazdasági vegyes bizottság 1/2008
határozata (2008. január 15.) a 4. melléklet függelékeinek módosításáról

28. 51. évfolyam L 28. szám (2008. február 1.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 87/2008/EK rendelete (2008. január 31.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 88/2008/EK rendelete (2008. január 31.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér
cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

A Bizottság 89/2008/EK rendelete (2008. január 31.) a további feldolgozás nélkül exportált sziru-
pokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

A Bizottság 90/2008/EK rendelete (2008. január 31.) a 900/2007/EK rendelet által elõírt folyama-
tos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzíté-
sérõl

A Bizottság 91/2008/EK rendelete (2008. január 31.) az 1060/2007/EK rendelet által elõírt folya-
matos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzí-
tésérõl

A Bizottság 92/2008/EK rendelete (2008. január 31.) a gabonaágazatban 2008. február 1-jétõl al-
kalmazandó behozatali vámok megállapításáról

* A Bizottság 93/2008/EK rendelete (2008. január 31.) a 3448/93/EK tanácsi rendelet hatálya
alá tartozó mezõgazdasági termékek feldolgozásával elõállított, Norvégiából származó
egyes áruknak az Európai Közösségbe való behozatalára vonatkozó 2008. évi vámmentes-
ség ideiglenes felfüggesztésének visszavonásáról

A Bizottság 94/2008/EK rendelete (2008. január 31.) a Szerzõdés I. mellékletében nem szereplõ
áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megálla-
pításáról

A Bizottság 95/2008/EK rendelete (2008. január 31.) a cukorágazatba tartozó, a Szerzõdés I. mel-
léklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési
ráta rögzítésérõl
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2008/87/EK:

* A Tanács határozata (2007. október 30.) az Európai Közösség és az Egyesült Arab Emírsé-
gek között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseirõl létrejött megállapodás aláírásáról és
ideiglenes alkalmazásáról

Megállapodás az Európai Közösség és az Egyesült Arab Emírségek között a légi szolgáltatá-
sok bizonyos kérdéseirõl

Bizottság

2008/88/EK:

* A Bizottság határozata (2008. január 28.) a 2005/59/EK határozatnak a vaddisznók klasszi-
kus sertéspestisének felszámolására és a vaddisznók klasszikus sertéspestis elleni sürgõsségi
vakcinázására irányuló terv szlovákiai területi hatálya tekintetében történõ módosításáról
[az értesítés a C(2008) 319. számú dokumentummal történt]

Európai Központi Bank

2008/89/EK:

* Az Európai Központi Bank határozata (2007. december 31.) az Európai Központi tõkéjének
a Ciprusi Központi Bank és a Bank C

•
entrali ta’ Malta/Central Bank of Malta általi befizeté-

sérõl, a Ciprusi Központi Bank és a Bank C
•
entrali ta’ Malta/Central Bank of Malta deviza-

tartalékokat megtestesítõ eszközeinek az Európai Központi Bank számára történõ átadásá-
ról, valamint a Ciprusi Központi Bank és a Bank C

•
entrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

az Európai Központi Bank tartalékaihoz és céltartalékaihoz való hozzájárulásáról
(EKB/2007/22)

29. 51. évfolyam L 29. szám (2008. február 2.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 96/2008/EK rendelete (2008. február 1.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 97/2008/EK rendelete (2008. február 1.) a finomítóüzemek 2007/2008-as gazda-
sági év során történõ ellátására szánt, az AKCS-országokból és Indiából származó nyers
nádcukor kiegészítõ mennyiségének meghatározásáról

* A Bizottság 98/2008/EK rendelete (2008. február 1.) egyes rendeleteknek egyes marha- és
borjúhústermékek Kombinált Nómenklatúra szerinti kódjai tekintetében történõ módosí-
tásáról
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/90/EK:

* A Bizottság határozata (2007. július 10.) a Szlovénia által a Novoles Lesna Industrija Stra�a
d.d. javára nyújtani kívánt C 20/06 (ex NN 30/06) sz. állami támogatásról [az értesítés a
C(2007) 3223. számú dokumentummal történt]1

2008/91/EK:

* A Bizottság határozata (2007. július 10.) a C 19/06 (ex NN 29/06) számú, Szlovénia által a Ja-
vor Pivka Lesna Industrija d.d. részére nyújtott állami támogatásról [az értesítés a C(2007)
3227. számú dokumentummal történt]1

2008/92/EK:

* A Bizottság határozata (2007. július 10.) az olasz állam által a szardíniai hajózás részére
nyújtott C 23/96 (NN 181/95) és C 71/97 (N 144/97) számú állami támogatásról [az értesítés a
C(2007) 3257. számú dokumentummal történt]1

30. 51. évfolyam L 30. szám (2008. február 4.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 71/2008/EK rendelete (2007. december 20.) a Tiszta Égbolt közös vállalkozás lét-
rehozásáról1

* A Tanács 72/2008/EK rendelete (2007. december 20.) az „ENIAC közös vállalkozás” létre-
hozásáról

* A Tanács 73/2008/EK rendelete (2007. december 20.) az innovatív gyógyszerek kutatására
irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás létrehozásáról1

* A Tanács 74/2008/EK rendelete (2007. december 20.) a beágyazott számítástechnikai rend-
szerekre irányuló közös technológiai kezdeményezést megvalósító „ARTEMIS közös vál-
lalkozás” létrehozásáról

31. 51. évfolyam L 31. szám (2008. február 5.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 99/2008/EK rendelete (2008. február 4.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1EGT-vonatkozású szöveg
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* A Bizottság 100/2008/EK rendelete (2008. február 4.) a 338/97/EK tanácsi rendelet végre-
hajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 865/2006/EK rendelet min-
tagyûjtemények és a vadon élõ állat- és növényfajok kereskedelmére vonatkozó bizonyos
alaki követelmények tekintetében történõ módosításáról

* A Bizottság 101/2008/EK rendelete (2008. február 4.) a szociális biztonsági rendszereknek a
Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történõ
alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok
megállapításáról szóló 574/72/EGK tanácsi rendelet módosításáról

* A Bizottság 102/2008/EK rendelete (2008. február 4.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölé-
sek és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintõ,
nem kisebb jelentõségû módosítások jóváhagyásáról – Prosciutto di Parma (OEM)

* A Bizottság 103/2008/EK rendelete (2008. február 4.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölé-
sek és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintõ
nem kisebb jelentõségû módosítások jóváhagyásáról – Mozzarella di Bufala Campana
(OEM)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2008/93/EK:

* Az EU-Mexikó vegyes tanács 1/2008 határozata (2008. január 15.) a kölcsönös elismerésrõl
szóló megállapodások tárgyalási keretének létrehozásáról szóló 2/2001 vegyes tanácsi hatá-
rozat 9. cikkének végrehajtásáról

Bizottság

2008/94/EK:

* A Bizottság határozata (2008. január 25.) az Európai Közösség nevében a Francia Köztársa-
ság kormánya és Õ Fõméltósága a Monacói Herceg kormánya közötti monetáris megálla-
podás A. mellékletének naprakésszé tételérõl

2008/95/EK:

* A Bizottság határozata (2008. január 25.) a 92/43/EGK tanácsi irányelv értelmében a maka-
ronéziai bioföldrajzi régió közösségi jelentõségû természeti területeit tartalmazó, elsõ alka-
lommal frissített jegyzék elfogadásáról [az értesítés a C(2008) 286. számú dokumentummal
történt]
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A Közbeszerzési Értesítõ 16. számának (2008. február 6.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

6415 Budapesti Rendõr-fõkapitányság (ajánlatkérõ által üze-
meltetett konyhák élelmiszer-ellátásához szükséges
I. osztályú minõségi követelményeknek megfelelõ kü-
lönféle élelmezési anyagok beszerzése – K. É. –
1024/2008)

6421 Erzsébet Kórház-Rendelõintézet (4199/Hódmezõvásár-
hely/08 komplett fogyóanyag szállítása – K. É. –
1598/2008)

6427 Fõvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és
Rendelõintézet (rendszeres és folyamatos épület-kar-
bantartási, kazánüzemeltetési és -karbantartási, vala-
mint napi és idõszaki takarítási, továbbá 24 órás porta-
szolgálati feladatok és pénzszállítás ellátása – K. É. –
20800/2007)

6431 Fõvárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rende-
lõintézet (textília mosatása – K. É. – 1368/2008)

6435 Gyöngyössolymos Község Önkormányzata (élelmiszerek
beszerzése 2008-2010. – K. É. – 1302/2008)

6442 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (biztosítási termékek beszerzése a HM MH ré-
szére – K. É. – 1807/2008)

6446 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár (Kaposi Mór Ok-
tató Kórház részére élelmiszerek szállítása 2008. de-
cember 31-ig – K. É. – 0929/2008)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban

6455 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (különféle típusú vasbetonaljak – K. É. –
1285/2008)

6459 Sopron és Környéke Víz- és Csatornamû Zrt. (villamos
energia szállítása a Sopron és Környéke Víz- és Csator-
namû Zrt. részére tárgyú közösségi közbeszerzési eljá-
rást indító hirdetmény – K. É. – 1721/2008)

Részvételi felhívás meghívásos eljárás megindítására

6464 Egészségügyi Minisztérium (az Egészségügyi Miniszté-
rium népegészségügyi témakörhöz kapcsolódó PR-
kommunikációs és médiastratégiájának és akciótervé-
nek elkészítése, komplex megvalósítása, lebonyolítása
– K. É. – 0019/2008)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

6469 Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat (részvételi fel-
hívás keretmegállapodás elõkészítésére, régészeti lelet-
anyag restaurálása tárgyában – K. É. – 1108/2008)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

6478 Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Köz-
pont Kht. (szerverhosting – K. É. – 1852/2008)

Részvételi felhívás egyes ágazatokban

6485 Volánbusz Közlekedési Zrt. [600 millió HUF összegû rö-
vid lejáratú (éven belüli) – kvázi folyószámlahitelként
funkcionáló – hitelszerzõdés megkötése – K. É. –
1747/2008]

Visszavonás

6490 Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ vissza-
vonása (az Európai Unió Hivatalos Lapjához K. É. –
20466/2007 számon, 2007. december 27-én megküldött
ajánlati felhívás visszavonása – K. É. – 1571/2008)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

6492 Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa [biztonsági ka-
merás térfigyelõ rendszer kiépítésével õrzés-védelem,
valamint parkfenntartási munkák végzése (4307/
Nagykanizsa/07 õrzés-védés) – K. É. – 1148/2008]

6497 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa
András Oktató Kórháza (foglalkozás-egészségügyi szol-
gáltatás – K. É. – 1596/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

6501 Esõemberke Alapítvány a Vas Megyei Autistákért (aján-
latkérõ részére 10 férõhelyes lakóotthon létesítése
– K. É. – 1602/2008)

6505 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nyír-
egyháza, városközponti területe rehabilitációja, közle-
kedésfejlesztése engedélyezési terveinek beszerzése
– K. É. – 1204/2008)
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6509 Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala (munka-
erõ bérlése a Magyar Bíróképzõ Akadémia konyhájá-
nak és éttermének mûködtetéséhez szükséges konyhai
és éttermi kisegítõ tevékenységek ellátásához – K. É. –
1813/2008)

6514 Sándorfalva Város Önkormányzata (mûfüves pálya építé-
se nagypályás labdarúgás céljából – K. É. – 1042/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

6518 Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ (reggeli és
ebéd beszerzése – K. É. – 1315/2008)

6522 Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intéz-
ménye (élelmiszer-beszerzés – K. É. – 1669/2008)

6529 Zánkai Gyermek- és Ifjúsági Centrum Kht. (Zánka GYIC
T/5 jelû épület rekonstrukciója és akadálymentesítése
– K. É. – 1927/2008)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

6535 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (gumiabroncs beszerzése,
javítása/2007 – K. É. – 1709/2008)

6536 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (légi mentés segítésére
szolgáló táblák beszerzése/2007. – K. É. – 1880/2008)

6539 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat II. Rákó-
czi Ferenc Kórház (ápolást segítõ eszközök, mûszerek és
rehabilitációs egészségügyi gép-mûszerek, eszközök be-
szerzése – K. É. – 1896/2008)

6541 Budapest Airport Zrt. (T2 forgalmi elõtér és csatlakozó
gurulóútrendszer bõvítése – K. É. – 1909/2008)

6542 Budapesti Gazdasági Fõiskola (a BGF épületeinek villa-
mosenergia-ellátása a 2008. évben – K. É. – 1845/2008)

6544 Csongrád Megyei Önkormányzat Napsugár Otthona, Kis-
telek (ajánlatkérõ élelmiszernyersanyag-áru szükségle-
tének biztosítása – K. É. – 1817/2008)

6547 Dombóvár Város Önkormányzata (parkfenntartási, vala-
mint gyalogos és kerékpáros közlekedõfelületek tisztí-
tási, illetve hóeltakarítási, síkosságmentesítési feladata-
inak ellátása ajánlatkérõ közterületein – K. É. –
2015/2008)

6550 Dunabogdány Község Önkormányzata [Dunabogdány te-
rületén turisztikai kerékpárút építése (EV-nyomvonal)
– K. É. – 1702/2008]

6553 Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. (villamosenergia-be-
szerzés – K. É. – 1805/2008)

6554 Hatvan Város Önkormányzata (vállalkozói szerzõdés ke-
retében „Hatvan és térsége szennyvízelvezetõ rendsze-
re bõvítése, fejlesztése” építése tárgyú EU- támogatásra
számot tartó projekt elõkészítése – K. É. – 1843/2008)

6557 Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igaz-
gatóság (a ceglédi mûködési hely vagyonvédelmi, taka-
rítási munkáinak elvégzése és a létesítmény épületéhez,
udvarához, külsõ környezetéhez tartozó, minden szak-
mát felölelõ mûszaki üzemeltetési karbantartás a doku-
mentációban részletezettek szerint – K. É. – 1898/2008)

6559 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Közpon-
ti Hivatala [az Országgyûlés 109/2007. (XII. 17.),
110/2007. (XII. 17.), 111/2007. (XII. 17.) számú határo-
zataiban elrendelt országos népszavazás lebonyolításá-
hoz szükséges nyomdai termékek és szolgáltatások biz-
tosítása – K. É. – 2062/2008]

6562 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Közpon-
ti Hivatala (a népszavazás lebonyolításához szükséges
Integrált Választási Szolgáltató Rendszer rendszerter-
vének elkészítése – K. É. – 2064/2008)

6565 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (határhíd
ügyekben szakértõi feladatok ellátása – eljárás eredmé-
nyérõl szóló tájékoztató – K. É. – 0627/2008)

6567 Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Tartalékgazdálkodási
Kht. (1 db új, stabilan telepíthetõ, AK–451 típusú vagy
azzal egyenértékû rövidhullámú logper antenna be-
szerzése, tartótoronyra történõ telepítése és üzembe he-
lyezése – K. É. – 1899/2008)

6569 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (SA-92 spe-
ciális eszközök, szerszámok beszerzése – K. É. –
1766/2008)

6571 Magyar Olimpiai Bizottság (a XXIX. nyári olimpiai játé-
kokra utazó küldöttség részére forma-, felvonulási ru-
ha, valamint ruhakiegészítõk tervezésére és egyedi kivi-
telezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményé-
rõl szóló tájékoztató – K. É. – 1594/2008)

6574 Önkormányzati Intézmények Gazdasági Hivatala (Komá-
rom, szárazáru, tojás – K. É. – 1915/2008)

6577 Puskin Tej Kft., Szegvár (állattartó telepek korszerûsíté-
se – trágyakezelés – K. É. – 2016/2008)

6579 Rábapordányi Mezõgazdasági Zrt. (állattartó telepek
korszerûsítése, trágyakezelés – K. É. – 2017/2008)

6580 Tüköry Lajos Általános és Alapfokú Mûvészeti Oktatási
Intézmény, Körösladány (különféle élelmiszerek be-
szerzése és szállítása – K. É. – 1770/2008)

6584 Vám- és Pénzügyõrség Közép-dunántúli Regionális Pa-
rancsnoksága (VPKDRP ingatlanainak belsõ felújítása
– K. É. – 1922/2008)

6586 Városi Önkormányzat Városgondnokság, Edelény (sütõ-
ipari termékek beszerzése 2008. február–december
közötti idõszakra – K. É. – 2086/2008)

6589 Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. [aján-
latkérõ telephelyein keletkezett veszélyes hulladékok
elszállítása és ártalmatlanítása (3 éves idõtartamra)
– K. É. – 1895/2008]

6591 Vas Megyei Önkormányzat [ingatlan tulajdonjogának
megszerzése (100 férõhelyes szociális otthon részére)
– K. É. – 1773/2008]
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Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

6594 Ajka Város Önkormányzata [Ajka, 2007. évi iparosított
technológiával épült lakóépületek (I. csoport) energia-
takarékos korszerûsítése és felújítása VII. részfeladat,
Plastmo-Balaton Kft. – K. É. – 1079/2008]

6594 Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási és Pedagó-
giai-Szakmai Szolgáltató Intézmény, Egységes Pedagó-
giai Szakszolgálat, Tiszaújváros (élelmiszerek szállítása
2007. december 31-ig, baromfi, szárnyas – K. É. –
1413/2008)

6595 Baja Város Önkormányzata (lakossági útépítések, Te-
mesvár és Viola utca – K. É. – 1017/2008)

6596 Baja Város Önkormányzata (kerékpárút tervezése Sü-
kösd–Érsekcsanád–Baja–Bátmonostor között – K. É.
– 1016/2008)

6597 Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakkö-
zép- és Szakiskolája (hegesztõgépek, berendezések és
eszközök 37 db, – K. É. – 1060/2008)

6597 Batta Invest Kft. (BATTA-INTECH vállalkozói és szol-
gáltató központ kivitelezése – K. É. – 1166/2008)

6598 Békés Megyei Önkormányzati Hivatal (múzeumi közön-
ségtájékoztató rendszer beszerzése, fejlesztése és telepí-
tése – K. É. – 1083/2008)

6599 BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht. (hagyomány-
õrzõ népmûvészeti karácsonyi vásár szervezõi és mûvé-
szeti szolgáltatások nyújtása – K. É. – 1035/2008)

6599 Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri Hiva-
tal (nagyszikla rekonstrukciója, teveház átalakítása és
bõvítése, szavanna kifutó és elefántház létesítése
– K. É. – 0957/2008)

6600 Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri Hi-
vatal [az adó ügyosztály részére adóügyi nyomtatvá-
nyok, papíráruk elõállítása, valamint átadott adatál-
lományokból nyomdai szolgáltatás teljesítése
(012 kód) – K. É. – 0862/2008]

6601 Budapesti Közlekedési Zrt. (fénymásoló és nyomtató pa-
pír, különbözõ kiszerelési egységekben – K. É. –
0833/2008)

6601 Budapesti Közlekedési Zrt. (HÉV személyszállító motor-
vonatokra szerelt központi vonó- és ütközõkészülékek
alkatrészeinek szállítása – K. É. – 1242/2008)

6602 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(irodaszer, irodai papíráru beszerzése, min. 120-féle
típusú termék, különbözõ mennyiségben – K. É. –
1057/2008)

6603 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Elektronikus Jármû és Jármûirányítási Tudásközpont
(környezetállósági vizsgálóeszközök beszerzése, hõ-
sokk-kamra, sóköd-kamra – K. É. – 1068/2008)

6604 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Elektronikus Jármû és Jármûirányítási Tudásközpont
(környezetállósági vizsgálóeszközök beszerzése, 1 db
Agree klímakamra rázóhengerrel – K. É. – 1067/2008)

6604 Budapesti Történeti Múzeum [régészeti feltárásokból
származó leletanyagok restaurálása, Budapest, XXII.
kerület Nagytétény (M6 nyomvonala mentén) – K. É. –
1047/2008)

6605 Budapesti Történeti Múzeum [régészeti feltárásokból
származó leletanyagok restaurálása, Budapest, M0 ke-
let, Pécel 02 lelõhely (32 db M30 láda kerámia) – K. É. –
1046/2008]

6605 Budapesti Történeti Múzeum [ásatási leletanyag res-
taurálási munkálatainak elvégzése, régészeti feltárá-
sokból származó leletanyagok restaurálása, Budapest,
M0 kelet, Péceli út (35 db M30 láda kerámia) – K. É. –
1045/2008)

6606 Budapesti Történeti Múzeum [ásatási leletanyag res-
taurálási munkálatainak elvégzése, régészeti feltárá-
sokból származó leletanyagok restaurálása, Budapest,
M0 kelet, 06 lelõhely, Péceli út (167 db fémtárgy, 10 db
emberi csontváz, 46 db M30 láda állati csont)] – K. É. –
1043/2008)

6607 Csipke Hotel Kft. (bankettkocsi, borhûtõ vitrin, vá-
kuumcsomagoló gép, AIRISPEED multi-wave sütõpá-
roló berendezés, billenõ serpenyõ, fõzõüst beszerzése
– K. É. – 1428/2008)

6607 Debreceni Hõszolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvény-
társaság (Nagyerdei körút 1. sz. DIVINUS Hotel távhõ-
szolgáltató rendszerbe történõ bekapcsolása távvezeték
és felhasználói hõközpont építésével – K. É. –
1059/2008)

6608 Debreceni Hõszolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvény-
társaság [Debrecen területén hõközpont és távvezetéki
szakaszok karbantartási feladatai (szigeteléspótlás,
hõközponti helyiségek belsõ falfelületeinek festése)
– K. É. – 1087/2008]

6609 DMRV Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. [dunakeszi
szennyvíztisztító telepen keletkezett víztelenített
szennyvíziszap (EWC-kód: 19 08 02), rácsszemét
(EWC-kód: 19 08 01) elszállítása és hasznosítása
– K. É. – 1086/2008]

6610 Dr. Takács Imre Szociális Otthon, Tab (az önkormányzat
intézményeinek élelmiszer-beszerzése IX. – K. É. –
0883/2008)

6611 Dráva Menti Beruházó és Szolgáltató Vízitársulat (vízépí-
tési felújítási munkák kivitelezése és szivattyúbeszerzés
– K. É. – 1115/2008)

6612 Drávakastély Szociális Otthon, Drávatamási (az önkor-
mányzat intézményeinek élelmiszer-beszerzései VI.
– K. É. – 0877/2008)

6613 E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. (lakosságifo-
gyasztásmérõ-csere, szerzõdés felbontása – K. É. –
1549/2008)

6613 Eötvös József Szakképzõ Intézet, Berettyóújfalu (1 db
CNC-marógép vásárlása – K. É. – 1193/2008)

6614 Észak-pesti Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht.
(hidraulika-pneumatika laboratórium eszközeinek,
berendezéseinek szállítása és telepítése – tájékoztató a
szerzõdés teljesítésérõl – K. É. – 1383/2008)

6614 Észak-pesti Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht. (in-
formatikai és oktatótermi hálózati eszközök szállítása
és telepítése – K. É. – 1384/2008)

6615 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvé-
delmi és Vízügyi Felügyelõség (a Miskolc, Mindszent tér
4. sz. alatti irodaház takarítási munkálatai – K. É. –
1239/2008)
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6616 Ferencvárosi Önkormányzat (Budapest IX. kerület,
Földváry u. 3. szám alatti lakóépület életveszélyes ké-
ményeinek helyreállítása – K. É. – 1208/2008)

6617 Ferencvárosi Önkormányzat (Budapest IX. kerület,
Földváry u. 5. szám alatti lakóépület életveszélyes ké-
ményeinek helyreállítása – K. É. – 1209/2008)

6617 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (balatonboglári kép-
zõ- és pihenõ központban a jelenlegi gondnoki lakás és
raktárrész mozgáskorlátozott és családi apartmanná,
valamint az irodablokk vizesblokká és új irodaegységgé
alakítása – K. É. – 1049/2008)

6618 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (karbamid szállítása,
756 tonna – K. É. – 0826/2008)

6619 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. [személygépjármûvek
szállítása (5 db) (Hungarocar 2000 Zrt.) – K. É. –
0827/2008]

6619 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (üzletviteli és gazdál-
kodási folyamatok átvilágítása – K. É. – 0828/2008)

6620 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (szemétszállító célgé-
pekhez gumiabroncs, tömlõ és védõszalag szállítása
– K. É. – 0824/2008)

6620 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (tehergépjármû-gu-
miabroncs, tömlõ és védõszalag, valamint munkagép-
és személygépkocsi-gumiabroncs szállítása – K. É. –
0825/2008)

6621 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (az FKF Zrt.-nél üze-
meltetett Oracle Applications rendszer és Oracle tech-
nológiai termékek licenc support és üzemeltetési támo-
gatási feladatainak megvalósítása – K. É. – 0823/2008)

6621 Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona, Gyula (élelmi-
szerek beszerzése – K. É. – 1070/2008)

6623 Gáborján Község Önkormányzata (Corvin utca profilja-
vítása, útburkolat-építése, összesen 534,0 m hosszú, 6,0
m széles – K. É. – 1294/2008)

6623 Gárdony Város Önkormányzata (parkfenntartási mun-
kák elvégzése Gárdony és Agárd területén – K. É. –
1399/2008)

6624 Gondviselés Szociális Otthon, Segesd [élelmezési anya-
gok beszerzése (9-fajta) – K. É. – 1105/2008]

6625 Gyulai Közüzemi Kft. (Gyula, Kígyósi út 0567 hrsz.-ú
ingatlanról 8000 t/év kommunális hulladék ártalmatla-
nítása – K. É. – 1165/2008)

6626 Hajnóczy József Kollégium, Pécs (élelmiszer-nyersanya-
gok beszerzése ajánlatkérõ Kodály Zoltán utcai kollégi-
uma részére – K. É. – 0844/2008)

6627 Kecel Város Önkormányzata (300 M Ft hitel – K. É. –
1069/2008)

6628 Kékmadár Gyermekotthon, Nagybajom (az önkormány-
zat intézményeinek élelmiszer-beszerzése IV. – K. É. –
0869/2008)

6629 Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda, Gyomaendrõd (élel-
miszer-beszerzés – mirelit termékek – K. É. –
1188/2008)

6629 Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda, Gyomaendrõd (élel-
miszer-beszerzés – K. É. – 1187/2008)

6630 Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ (men-
tori szolgáltatás 10 fõvel – K. É. – 1080/2008)

6631 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (mobiltelefonok
beszerzése – K. É. – 1077/2008)

6631 Magyar Posta Zrt. (debreceni új raktár építése – K. É. –
1210/2008)

6632 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (N1 gépkocsi-kategóriába tartozó haszongépjár-
mûvek szállítása – K. É. – 1107/2008)

6633 Magyar Televízió Zrt. (600 000 km taxiszolgáltatás és
gépjármûbérlés sofõrrel vagy anélkül – K. É. –
0861/2008)

6634 Mátra Volán Zrt. (közforgalmú autóbuszjáratok alvál-
lalkozásban történõ üzemeltetése – K. É. – 1062/2008)

6634 Mátrai Gyógyintézet (a Mátrai Gyógyintézet FA-60/120
könnyû fûtõolajjal ellátása a telephelyeken levõ tartá-
lyokba betöltve 6800 l ±20% 960 M Ft 48 hónapra
– K. É. – 0987/2008)

6635 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (fénymásolópapír 200 653 csomag – K. É. –
0973/2008)

6635 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (számítógép-tisztító termékek – K. É. –
0978/2008)

6637 MÁV Zrt. (többfunkciós fénymásoló berendezés bérlete
– K. É. – 0985/2008)

6637 MÁV Zrt. (a MÁV Zrt. egyes értékesítési helyeirõl a
pénztári bevételek – forint és valuta – begyûjtése, fel-
dolgozása és átutalása a megadott bankszámlaszámra
– K. É. – 1084/2008)

6638 Miroslav Krleza Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimná-
zium és Diákotthon, Pécs (élelmiszerek szállítása 2007.
évben – K. É. – 0851/2008)

6639 Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága (2007. évi kom-
munikációs tervhez kapcsolódó médiavásárlás
– K. É. – 1191/2008)

6640 Oltalom Szeretetszolgálat, Nyíregyháza (hajléktalan-
ellátó komplexum beruházásához kapcsolódó építési
munkák – K. É. – 1065/2008)

6641 Oltalom Szeretetszolgálat, Nyíregyháza (Nyíregyháza,
Rákóczi u. 104. sz. alatti hajléktalanellátó komplexum
beruházásához kapcsolódó kiegészítõ építési munkák
– K. É. – 1064/2008)

6642 Oltalom Szeretetszolgálat, Nyíregyháza (Nyíregyháza,
Rákóczi u. 104. sz. alatti hajléktalanellátó komplexum
új A épület fszt. + I. emelet építése, B épület irodaház
épület földszint, rendeltetésváltozás, átalakítás, I. eme-
let belsõ átalakítás, épületrész bõvítése magas tetõvel
– K. É. – 1066/2008)

6642 Paks Város Önkormányzata (biztosítóktól független, va-
gyon- és felelõsségbiztosítás – K. É. – 1300/2008)

6643 Pannon-Víz Zrt. (vízmérõk felújítása, hitelesítése
– K. É. – 1342/2008)

6644 Pécsi Tudományegyetem Gazdasági és Mûszaki Fõigazga-
tóság [1 db EOS karakterisztikájú orthopediai célú, álló
helyzetû (fejtõl lábig) alacsony dózissal 2D és 3D megje-
lenítésre képes röntgenberendezés beszerzése – K. É. –
17051/2007]

6645 Pécsi Vízmû Zrt. (Bajcsy-Zs. utcai vízvezeték rekonst-
rukciója – K. É. – 1071/2008)

6645 Perczel Mór Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola,
Siófok (az önkormányzat intézményeinek élelmi-
szer-beszerzése I. – K. É. – 0863/2008)
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6646 Perczel Mór Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola,
Siófok [élelmiszerek, élelmezési alapanyagok szállítása
(tejtermékek, mirelit áruk, tojás, zöldség, gyümölcs)
– K. É. – 0860/2008]

6647 Pollack Mihály Mûszaki Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium, Pécs (élelmiszerek szállítása a 2007. évben
– K. É. – 0784/2008)

6648 Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. (az ajánlatkérõ ál-
tal üzemeltetett tárolók biztonságtechnikai rendszerei-
nek karbantartása – K. É. – 1104/2008)

6649 Somló Volán Zrt. (4 db helyközi használt autóbusz lí-
zingbe vétele – K. É. – 0961/2008)

6650 Somogy Megyei Általános Iskola, Diákotthon és Gyer-
mekotthon (az önkormányzat intézményeinek élelmi-
szer-beszerzései II. 12-féle – K. É. – 0866/2008)

6651 Somogy Megyei Gyermektábor, Fonyódliget (az önkor-
mányzat intézményeinek élelmiszer-beszerzése III.
– K. É. – 0867/2008)

6652 Somogy Megyei Önkormányzat (ajánlatkérõ és intézmé-
nyei hasznosításába adott vagyon biztosítása és felelõs-
ségbiztosítás – K. É. – 0894/2008)

6653 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(a HEFOP 1.1 intézkedés keretében személyiségvizsgá-
lat – K. É. – 1267/2008)

6653 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(a HEFOP 1.1 intézkedés keretében motivációs tréning
csoportos foglalkozás – K. É. – 1271/2008)

6654 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(a HEFOP 1.1 intézkedés keretében motivációs tréning,
csoportos foglalkozás – K. É. – 1266/2008)

6654 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(a HEFOP 1.1 intézkedés keretében álláskeresési tech-
nikák oktatása csoportos foglalkozás – K. É. –
1270/2008)

6655 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(a HEFOP 1.1 intézkedés keretében általános munka-
erõ-piaci szolgáltatások ellátása egyéni munkatanács-
adás – K. É. – 1264/2008)

6656 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(a HEFOP 1.1 intézkedés keretében általános munka-
erõ-piaci szolgáltatások ellátása egyéni munkatanács-
adás – K. É. – 1265/2008)

6656 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(a HEFOP 1.1 intézkedés keretében általános munka-
erõ-piaci szolgáltatások ellátása egyéni álláskeresési ta-
nácsadás – K. É. – 1261/2008)

6657 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(a HEFOP 1.1 intézkedés keretében általános munka-
erõ-piaci szolgáltatások ellátása egyéni álláskeresési ta-
nácsadás – K. É. – 1257/2008)

6657 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(a HEFOP 1.1 intézkedés keretében általános munka-
erõ-piaci szolgáltatások ellátása egyéni munkatanács-
adás – K. É. – 1254/2008)

6658 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(a HEFOP 1.1 intézkedés keretében motivációs tréning,
csoportos foglalkozás és kulcsképesség-fejlesztõ tré-
ning csoportos foglalkozás – K. É. – 1268/2008)

6659 Százszorszép Gyermekotthon, Marcali (élelmiszerek be-
szerzése 24 hónapra – K. É. – 0857/2008)

6660 Százszorszép Gyermekotthon, Marcali (az önkormányzat
40 intézménye részére irodaszer és irodai kellékanya-
gok beszerzése – K. É. – 0890/2008)

6661 Százszorszép Gyermekotthon, Marcali (az önkormány-
zat 40 intézménye részére tisztítószerek, takarítósze-
rek, személyi higiéniához kapcsolódó vegyi áruk és
eszközök, valamint egyéb háztartási cikkek beszerzé-
se, szállítása – K. É. – 0888/2008)

6662 Szentes Város Önkormányzata (közvilágítás fejlesztése
2007 – K. É. – 1869/2008)

6663 Szeretet Szociális Otthon, Berzence (az önkormányzat
intézményeinek élelmiszer-beszerzései V. – K. É. –
0871/2008)

6664 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (poha-
ras iskolatej – K. É. – 0995/2008)

6665 Vésztõ Város Önkormányzata (Vésztõ város 7. sz. öblözet
szennyvízcsatorna-hálózata és a meglévõ szennyvíztisz-
tító telep 500 m3/d kapacitásról 1000 m3/d kapacitásra
történõ bõvítés kiépítése – K. É. – 1082/2008)

6666 Zala Megyei Kórház (87-féle folyóirat nyomtatott for-
mában és 2-féle adatbázis – K. É. – 0858/2008)

6667 Zala Megyei Kórház (ESWL-módszerrel végzett vesekõ-
zúzó szolgáltatás, 480 kezelés/év – K. É. – 1063/2008)

6667 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szent-
mártoni–Berek út burkolatmegerõsítési munkáinak ki-
vitelezése – K. É. – 1190/2008)

6667 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata [Kos-
suth utca (Berzsenyi út és Kisfaludy u. közötti szakasz)
burkolatépítési munkáinak kivitelezése – K. É. –
1163/2008]

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

6669 9022 Gyõr, Teleki L. U. 53–55.–Árpád U. 53. Lakásfenn-
tartó Szövetkezet (9022 Gyõr, Teleki L. u. 53–55.– Ár-
pád u. 53. számú épület iparosított technológiájú felújí-
tása, ennek keretében a homlokzat hõszigetelése
– K. É. – 19467/2007)

6669 Fõvárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rende-
lõintézet (gyógyszertár felújítása, izotópdiagnosztika
áthelyezése és korszerûsítése – K. É. – 1584/2008)

6670 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (6 sz. fõút
48,8–65,7 km-szelvények közötti szakaszának út- és
hídrehabilitációs, valamint az egyéb hozzá kapcsolódó
meghatározott munkák c. szerzõdés módosításáról
– K. É. – 1325/2008)

6671 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (6. sz. fõút
30,5–48,8 km-sz. közötti szakaszának út- és hídrehabi-
litációs, valamint az egyéb hozzá kapcsolódó meghatá-
rozott munkák c. szerzõdés módosításáról – K. É. –
1308/2008)

6671 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (az „Átme-
neti Támogatás 2006/018-176.05.01.02 – Ügyfélközpon-
tú elektronikus szolgáltatás a fogyasztóvédelemben” cí-
mû közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szer-
zõdés módosítása – K. É. – 1274/2008)
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Helyesbítés

6673 Lenti Város Önkormányzata helyesbítése (lenti szakor-
vosi rendelõ fejlesztése komplett építési engedélyezési
dokumentációjának elkészítése, szakértõi közremûkö-
dés a pályázati koncepció kidolgozásában vállalkozási
szerzõdés keretében egyszerû eljárás ajánlattételi fel-
hívásának helyesbítése – K. É. – 1964/2008)

6673 Nyírségvíz Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamû
Zrt. [a Közbeszerzési Értesítõ 2008. január 23-i, 10. szá-
mában K. É. – 0091/2008 számon megjelent részvételi
felhívásának helyesbítése (EU-s) – K. É. – 1951/2008]

Visszavonás

6674 Magyar Nemzeti Bank visszavonása (tájékoztató aján-
lati felhívás visszavonásáról – Adattárház III. – K. É. –
1918/2008)

6675 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (szünet-
mentes tápegység beszerzése a Vám- és Pénzügyõrség
részére – K. É. – 0853/2008)

A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG HATÁROZATAI

6676 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Bloc Quest Kft. jogorvoslati kérelme a Bajai Kórház
közbeszerzési eljárása ellen – K. É. – 1740/2008)

6678 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(az M4 Állomások Konzorcium jogorvoslati kérelme a
Budapesti Közlekedési Zrt. közbeszerzési eljárása ellen
– K. É. – 1739/2008)

6685 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(Közbeszerzési Döntõbizottság elnöke által hivatalból
kezdeményezett jogorvoslati eljárás Százhalombatta
Város Önkormányzata közbeszerzési eljárása ellen
– K. É. – 1738/2008)

6689 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(az Ablakcentrum Kft. jogorvoslati kérelme a Kõbá-
nyai Vagyonkezelõ Zrt. közbeszerzési eljárása ellen
– K. É. – 1890/2008)

6696 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(Colas-Debrecen Útépítõ Zrt. jogorvoslati kérelme
Fehérgyarmat Város Önkormányzatának közbeszer-
zési eljárása ellen – K. É. – 1889/2008)

6701 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(az A.S.A. Hódmezõvásárhely Köztisztasági Kft. jogor-
voslati kérelme Kiszombor Község Önkormányzata
közbeszerzési eljárása ellen – K. É. – 1887/2008)

6706 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a MOFE Gyoma Konzorcium I. r. és a BÉKÉS 2007
Konzorcium II. r. kérelmezõ jogorvoslati kérelme a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. közbeszerzési el-
járása ellen – K. É. – 1847/2008)

BÍRÓSÁGI ÍTÉLETEK

6719 Fõvárosi Ítélõtábla 4.Kf.27.160/2007/3. számú ítélete
(K. É. – 2157/2008)
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A Közbeszerzési Értesítõ 17. számának (2008. február 8.) tartalomjegyzékérõl

6734 A Közbeszerzések Tanácsa közleménye a hivatalos közbe-
szerzési tanácsadók névjegyzékébe 2008. február 1-jén és
5-én felvett újabb tanácsadókról, továbbá a korábban felvett
tanácsadók adataiban bekövetkezett változásokról, valamint
egy törlésre került tanácsadóról

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

6739 Miniszterelnöki Hivatal Elektronikuskormányzat-központ
(e-közigazgatási keretrendszer kiépítése – K. É. –
1689/2008)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

6747 Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. (parkolójegy-ki-
adó automaták teljes körû és rendszeres karbantartá-
sa, javítása – K. É. – 1613/2008)

Elõzetes tájékoztató hirdetmény

6753 Magyar Közút Kht. (elõzetes tájékoztató hirdetmény
– ROP 2008. – K. É. – 1771/2008)

Módosítás

6755 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. módosítása (módosí-
tás a pilisi állomás átépítése, Pilis–Albertirsa vonalsza-
kasz felújítása tárgyú ajánlati felhívás tárgyában
– K. É. – 2070/2008)



A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

6759 Budapest Fõváros V. Kerület Belváros-Lipótváros Önkor-
mányzata [Budapest V. kerület, Sas utca (József Attila
és Arany János utca között) díszburkolat-építés enge-
délyezési eljárásának lefolytatása és a kivitelezés meg-
valósítása – K. É. – 2085/2008]

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

6766 Budapesti Történeti Múzeum (munkaerõ-kölcsönzés a
2008–2010. évben – K. É. – 1640/2008)

6770 Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. (akkreditált peda-
gógus-továbbképzésekre vonatkozó oktatásszervezési
feladatok ellátása Magyarország 19 megyéjében és Bu-
dapesten, megbízási szerzõdés keretében – K. É. –
1474/2008)

6783 Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdasági és Mûszaki
Fõigazgatóság [kollégiumi férõhelyek biztosítása 636 fõ
(+ 15%) részére – K. É. – 1637/2008]

6787 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (portaszolgálati, jár-
õrszolgálati, valamint kutyás biztonsági járõrszolgálati
feladatok ellátása – K. É. – 0884/2008)

6792 Heves Megyei Önkormányzat Idõsek Otthona (közétkez-
tetés 1 éves idõtartamra, reggeli, ebéd, vacsora kiszállí-
tással, szükség esetén diéta biztosításával, ételhulladék
elszállításával – K. É. – 1675/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

6797 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (monitoringrend-
szer/2008. – K. É. – 2178/2008)

6801 Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal
(Eger, Kossuth Lajos u. 9. szám alatti épületegyüttes
1604 m2-es területén irodaépület általános, idõszaki,
eseti takarítása és a dolgozók részére higiéniai szerek
biztosítása – K. É. – 1599/2008)

6805 Fõvárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház (érsebészeti
mûtõ intervenciós eszközei beszerzése – K. É. –
1561/2008)

6808 HM Infrastrukturális Ügynökség (ÁEK III. sz. telephelyén
krónikus osztály és rehabilitációs osztály mûködési felté-
teleinek biztosítása érdekében vizesblokkok akadály-
mentesítése, folyosók festése, valamint betegfelvételi
vizsgálóhelyiség kialakítása – K. É. – 1534/2008)

6812 Nemzeti Hírközlési Hatóság (az NHH ügyfélszolgálati
irodájának belsõépítészeti átalakítása – K. É. –
2052/2008)

6816 Országos Rendõr-fõkapitányság Gazdasági Fõigazgatóság
(határõrségi jelzettel ellátott jelzet cseréjének lebonyo-
lítása – K. É. – 1542/2008)

6819 Pro Régió Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és
Szolgáltató Kht. (étkezési jegyek beszerzése – K. É. –
1844/2008)

6822 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (ultra-
hang-diagnosztikai készülék beszerzése SBO részére
– K. É. – 1935/2008)

6826 Szeged Csõ Utca 4. Számú Társasház (ajánlatkérõ ener-
giatakarékos felújítási, korszerûsítési munkáinak kivi-
telezése – K. É. – 1933/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

6831 Belvárosi Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht. (új
oktatási bútorok szállítása – K. É. – 2039/2008)

6835 Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zata (útépítés 2007. évben II. ütem: út, járda és egyes
utcákban szennyvízcsatorna építése – K. É. –
20701/2007)

6840 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (hul-
ladéklerakó-bõvítés – K. É. – 1712/2008)

6845 Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ (Tata-
bánya, Népház u. 3. szám alatti ingatlan felújítási mun-
kái – K. É. – 20898/2007)

6849 Nyugat-magyarországi Egyetem (K3 Pável Ágoston Kol-
légium komplex felújítása – K. É. – 0278/2008)

6855 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (Al-
másfüzitõ, Kocs és Nagyigmánd települések vízellátásá-
nak javítása – K. É. – 20787/2007)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

6860 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (szennyvízszállítás/2007.
– K. É. – 2091/2008)

6868 Állami Számvevõszék [a Magyar Köztársaság 2007. évi
költségvetése végrehajtásának (zárszámadásának)
ajánlatkérõ által elvégzésre kerülõ ellenõrzéséhez szük-
séges szakértõi közremûködés – K. É. – 1925/2008]

6871 Állami Számvevõszék [a Magyar Köztársaság 2007. évi
költségvetése végrehajtásának (zárszámadásának)
ajánlatkérõ által elvégzésre kerülõ ellenõrzéséhez szük-
séges szakértõi közremûködés – K. É. – 1928/2008]

6873 Állami Számvevõszék [a Magyar Köztársaság 2007. évi
költségvetése végrehajtásának (zárszámadásának)
ajánlatkérõ által elvégzésre kerülõ ellenõrzéséhez szük-
séges szakértõi közremûködés – K. É. – 1924/2008]

6875 Állami Számvevõszék [a Magyar Köztársaság 2007. évi
költségvetése végrehajtásának (zárszámadásának) aján-
latkérõ által elvégzésre kerülõ ellenõrzéséhez szükséges
szakértõi közremûködés – K. É. – 1926/2008]
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6878 Állami Számvevõszék [a Magyar Köztársaság 2007. évi
költségvetése végrehajtásának (zárszámadásának)
ajánlatkérõ által elvégzésre kerülõ ellenõrzéséhez
szükséges szakértõi közremûködés – K. É. –
1923/2008]

6880 Állami Számvevõszék [a Magyar Köztársaság 2007. évi
költségvetése végrehajtásának (zárszámadásának)
ajánlatkérõ által elvégzésre kerülõ ellenõrzéséhez
szükséges szakértõi közremûködés – K. É. –
1929/2008]

6883 Békéscsaba Vagyonkezelõ Zrt. (a Vagyonkezelõ Zrt.
üzemeltetésében lévõ épületek takarítása és õrzés-vé-
delme – K. É. – 1516/2008)

6885 Budapesti Közlekedési Zrt. (a BKV Zrt. kelet–nyugati,
észak–déli metróvonalain és az éjszakai járatain sze-
mély- és vagyonvédelmi, valamint jegyellenõrzési fel-
adatok ellátása – K. É. – 1433/2008)

6888 Budapest Fõváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata
(Budapest IV., Újpest, Szent István tér és környéke re-
konstrukciója – tervezés – K. É. – 2122/2008)

6890 Budapest XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzata
(a FORRÁS-SQL program további, 51 db felhasználói
licenc jogának beszerzése, a szükséges bevezetési tevé-
kenység és a rendszerkövetési szolgáltatások igénybe-
vétele – K. É. – 1403/2008)

6892 Családsegítõ és Gondozási Központ, Ajka (élelmiszer-be-
szerzés – K. É. – 18873/2007)

6895 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapít-
vány (vizsgálati eszközök beszerzése – K. É. –
20928/2007)

6897 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (adatküldés és -foga-
dás korszerûsítése interfészterv szerint – K. É. –
19910/2007)

6899 Gorzsai Mezõgazdasági Zrt. (K. É. – 0046/2008 számon
trágyakezelés 2008. – építés tárgyban indított eljárás
eredménye – K. É. – 2137/2008)

6902 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kór-
ház-Rendelõintézet [ESWL-szolgáltatás beszerzése
(SG-360) – K. É. – 2127/2008]

6904 Magyar Közút Kht. (AB 11 típusú melegaszfalt-keverék
beszerzése 2007–2008. – K. É. – 1372/2008)

6909 Magyar Közút Kht. (téli síkosságmentesítõ anyagok be-
szerzése 2007–2008. – K. É. – 1374/2008)

6912 Magyar Televízió Zrt. [tájékoztató az MTV Zrt. 12 hó-
nap idõtartamú cca. 600 000 km + 20% személyszállítá-
si (taxi) fuvarozási igényeinek teljesítése tárgyú közbe-
szerzési eljárás eredményérõl – K. É. – 2098/2008]

6914 Mátrai Erõmû Zrt. (a ME Zrt. 13/2007 számú eljárás tá-
jékoztatója az eljárás eredményérõl – K. É. –
1972/2008)

6917 Mol Földgázszállító Zrt. (felszíni gázszivárgások és át-
eresztõ szerelvények infrakamerás és infravörös képal-
kotású gázszivárgás-detektoros kutatása – K. É. –
1720/2008)

6919 Nyugat-magyarországi Egyetem (felsõoktatási tevékeny-
ségek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruk-
turális és informatikai fejlesztések – K. É. –
18605/2007)

6922 Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (habbal és
porral oltó konténerrendszer szállítása, valamint kap-
csolódó szolgáltatások teljesítése – K. É. – 2096/2008)

6924 Országos Onkológiai Intézet (Siemens gyártmányú orvo-
si berendezések javítása, karbantartása és alkatrészel-
látása – K. É. – 1633/2008)

6926 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (tájékoztató az
eljárás eredményérõl a Pécs, Miroslav Krleza Hor-
vát–Magyar Oktatási Központ oktatási épület rekonst-
rukciója és tornaterem építése tárgyában hirdetmény
közzétételével induló nyílt közbeszerzési eljárásban
– K. É. – 1968/2008)

6928 Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. [kiégett kazetták
átmeneti tárolója (KKÁT) üzemeltetési és karbantartá-
si tevékenységekkel kapcsolatos mérnökszolgáltatások
2008-ban – K. É. – 1954/2008]

6931 Semmelweis Egyetem (SE EFK, EMK, kollégiumok va-
gyonvédelme és épülettakarítása – K. É. – 1868/2008)

6933 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (egy darab
központból, amelyhez legalább 20/20 bit sebességû 1 + 1
internetkijárat tartozik és 200 db +20% végpontból ál-
ló IT-hálózat kiépítése, valamint az adatátvitel 2 éves
idõtartamon keresztüli szolgáltatása – K. É. –
1752/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

6936 Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
[Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányza-
ta és intézményei (költségvetési intézmények és a Zug-
lói Filharmónia Kht.) vagyontárgyaira és tevékenysé-
gére vonatkozó vagyon- és felelõsségbiztosítás – K. É. –
1763/2008]

6937 Magyar Televízió Zrt. (reklámtervezés – K. É. –
1764/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

6940 XIII. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat
(3653/XIII.ker/05. – labordiagnosztikumok, 2004. ok-
tóber 1-jétõl kezdõdõen 3 évben szükséges laborató-
riumi reagensek beszerzése – K. É. – 17685/2007)

6941 Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási és Pedagó-
giai-Szakmai Szolgáltató Intézmény, Egységes Pedagógi-
ai Szakszolgálat, Tiszaújváros (élelmiszerek szállítása
2007. december 31-ig, zöldség, gyümölcs, olajos mag-
vak, tojás – K. É. – 1415/2008)

6941 ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete (kétnyelvû, a ma-
gyar és román járványügyi adatfelvételi eljárásokkal, a
magyar EFRIR-adatbázissal kompatibilis, internetala-
pú határ menti járványügyi adatbázist kezelõ szoftver
kifejlesztése – K. É. – 1430/2008)
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6942 Borsod Volán Zrt. [1 db új alacsony padlós helyi autó-
busz beszerzése, javítása, karbantartása (II. részaján-
lat) – K. É. – 0943/2008]

6943 Budai Irgalmasrendi Kórház (egészségügyi textíliák és
matracok mosatási szolgáltatásának megrendelése
– K. É. – 0020/2008)

6943 Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár (42 000 db könyv adásvé-
tele – K. É. – 1397/2008)

6944 Gyermek- és Ifjúsági Centrum Kht. (takarítási szolgálta-
tás végzése – K. É. – 1447/2008)

6945 Gyermek- és Ifjúsági Centrum Kht. (motorikus gázolaj és
ólmozatlan szuperbenzin – K. É. – 1444/2008)

6946 Gyermek- és Ifjúsági Centrum Kht. (õrzõ-védõ szolgálta-
tás, vagyonvédelmi feladat ellátása 20 hektáron, 40 db
kiemelt objektum beépített területe 31 117 m2 – K. É. –
1445/2008)

6946 Gyermek- és Ifjúsági Centrum Kht. (10 db különbözõ
nagyságú és teljesítményû kazánház és a hozzá tartozó
távvezetékek, hõközpontok, hõfogadók karbantartása,
mûködtetése – K. É. – 1439/2008)

6947 Gyula Város Önkormányzatának Városgazdálkodási Igaz-
gatósága (sószóró gép és eszközhordozó beszerzéséhez
pénzügyi lízingszolgáltatás – K. É. – 1431/2008)

6947 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (tájékoztató a K. É. – 14760/2007 eljárás szerzõ-
désének teljesítésérõl – K. É. – 2094/2008)

6948 Jászkun Volán Zrt. (közforgalmú menetrend szerinti au-
tóbuszjáratok üzemeltetése mintegy évi 600 000 km tel-
jesítménnyel, minimum 10 db forgalmi darabszámú
autóbusszal – K. É. – 0914/2008)

6949 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (SA-81/A
a bátorligeti határrendészeti kirendeltség építése
– K. É. – 0480/2008)

6949 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (SA-122 Ha-
tárõrség Pécsi Határõr Igazgatóságának felújítása
– K. É. – 0431/2008)

6950 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység [SA-123
számú a határõrség siklósi határrendészeti kirendeltsé-
gének felújítása (drávaszabolcsi határrendészeti kiren-
deltség Siklósra telepítése) – K. É. – 0435/2008]

6951 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (SA-168/B
Országos Rendõr-fõkapitányság Rendészeti Szervek
Kiképzõ Központ multifunkciós épülete hõellátásának
átalakítása, ORFK Kutyavezetõ-képzõ Iskola dunake-
szi telepén oktatási kabinetek kialakítása és az épület
általános felújítása – K. É. – 0424/2008)

6952 Központi Statisztikai Hivatal (KSH dolgozóinak lakó-
hely–munkahely közötti oda-vissza történõ szervezett
utaztatásának biztosítása Tatabánya–Gyõr útvonalon
– K. É. – 0919/2008)

6952 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (tájékoztató a
szoftverlicencekhez kapcsolódó konzultációs és ter-
méktámogatási szolgáltatások beszerzése – 2007.
tárgyú szerzõdés részteljesítésérõl, KM0101SUPP07,
KM0201SUPP07, KM0301SUPP07 – K. É. –
1873/2008)

6953 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (hálózati aktív és
passzív eszközök szállítása – K. É. – 1883/2008)

6954 Magyar Nemzeti Bank (integrált emissziós rendszer fej-
lesztése és bevezetése, valamint karbantartása – K. É. –
0746/2008)

6955 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (postai kézbesítõtáskák gyártása és szállítása
– K. É. – 0598/2008)

6955 Magyar Televízió Zrt. (ajánlatkérõ meglévõ Avid rend-
szereivel kompatibilis nem-lineáris montírozóberende-
zések és tartozékaik beszerzése mûsorgyártási és okta-
tási célra – K. É. – 1520/2008)

6956 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (vontató és vontatott jármûvek kenõanyagai
– 340 085 kg – K. É. – 1329/2008)

6957 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (hegesztõ-lángvágó szakmunkás, betanított
munkás és segédmunkás kikölcsönzése – K. É. –
0922/2008)

6957 Napközi Otthonos Óvoda, Tiszaújváros (élelmiszerek
szállítása 2007. december 31-ig, húsfélék – K. É. –
1417/2008)

6959 Napközi Otthonos Óvoda, Tiszaújváros (élelmiszerek
szállítása 2007. december 31-ig, kenyérfélék, péksüte-
mény, cukrászkészítmények – K. É. – 1416/2008)

6960 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi Pénzügyi és
Szerzõdéskötõ Egység (elõre nem látható körülmények
miatt szükséges kiegészítõ építési beruházás a mohácsi
határkikötõ kivitelezése tárgyában – SA-GKM-01/A
– K. É. – 20480/2007)

6960 Orosháza Város Önkormányzata (délkeleti kapu II. ütem
keretében a laktanya-felújításhoz kapcsolódó belsõ ter-
vek és az akcióterületen lévõ utak tervezése – K. É. –
0083/2008)

6961 Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság (memóriabõ-
vítés, 7500 db – K. É. – 1547/2008)

6961 Paksi Atomerõmû Zrt. (Paksi Atomerõmû 1–4. blokkjá-
nak primerköri armatúra- és csõvezeték-karbantartási
munkái 2007–2009. között – K. É. – 2044/2008)

6962 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (KE 06/06
1. rész – K. É. – 2124/2008)

6963 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (KE 06/06
2. rész – K. É. – 2125/2008)

6964 Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság (étkezési utalványok
2500 fõ részére – K. É. – 1328/2008)

6964 Probio Balatonfüredi Településüzemeltetési Zrt. (1 db
többfunkciós kommunális tehergépjármû beszerzése
– K. É. – 1550/2008)

6965 Semmelweis Egyetem (Semmelweis Egyetem, orvos-
technológiai gépek, mûszerek karbantartása, javítása
és felülvizsgálata – K. É. – 1801/2008)

2008/7. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 917



6966 Semmelweis Egyetem (Semmelweis Egyetem irodagé-
peinek üzemeltetéséhez szükséges festékanyagokkal
történõ teljes körû ellátása és a kapcsolódó szolgáltatá-
sok beszerzése – K. É. – 1841/2008)

6966 Szentendre Város Önkormányzata (ajánlatkérõ belváro-
sában az elektromos szabad vezeték hálózatának föld-
kábeles hálózatra történõ átépítéséhez egyedi típusú
kandeláberek és falikarok szállítása – K. É. –
1398/2008)

6967 Vám- és Pénzügyõrség [a Vám- és Pénzügyõrség tulaj-
donában és kezelésében lévõ egyes budapesti és Buda-
pest környéki ingatlanjainak mûszaki üzemeltetése
(1., 2., 4. részteljesítés) – K. É. – 1920/2008]

6968 Vám- és Pénzügyõrség [a Vám- és Pénzügyõrség tulaj-
donában és kezelésében lévõ egyes budapesti és Buda-
pest környéki ingatlanjainak mûszaki üzemeltetése
(5. sz. részteljesítés) – K. É. – 1921/2008]

6969 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (a Vám-
és Pénzügyõrség állománya részére étkezési utalványok
beszerzése – K. É. – 1810/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

6970 Budapest Fõváros V. Kerület Belváros-Lipótváros Önkor-
mányzata (Zrínyi utca díszburkolat-építése, 5411 m2

– K. É. – 16969/2007)

6970 Budavári Önkormányzat (Budapest, Lovas út út- és jár-
daépítési munkái 3. szakasz – K. É. – 0969/2008)

6971 Móra Ferenc Általános Iskola, Mosonmagyaróvár (tejter-
mék – K. É. – 1160/2008)

6971 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (KE 03/07
– K. É. – 2126/2008)

6972 Pilis–Buda–Zsámbék Többcélú Kistérségi Önkormányzati
Társulás (segélyhívó – K. É. – 1718/2008)

Helyesbítés

6974 Cegléd Gesztor Önkormányzat a Duna–Tisza Közi Nagy-
térség Településeinek Tulajdon Közössége helyesbítése
(a Közbeszerzési Értesítõ 2008. február 4-i 15. számá-
ban K. É. – 1471/2008 számon megjelent részvételi fel-
hívás helyesbítése – K. É. – 2290/2008)

6974 Pilisvörösvár Város Önkormányzata helyesbítése (a Köz-
beszerzési Értesítõ 2007. október 26-i 122. számában
K. É. – 16648/2007 számon megjelent tájékoztató he-
lyesbítése – K. É. – 2161/2008)

Módosítás

6975 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata módosítása
(Debrecen, Füredi úti kerékpárút építése a 33. sz. fõút
mellett – K. É. – 2239/2008)

Visszavonás

6976 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség visszavonása (a Közbeszerzési Értesítõ 2007. de-
cember 17-i 143. számában K. É. – 19479/2007 számon
megjelent egyszerûsített eljárás ajánlati felhívásának
visszavonása – K. É. – 2175/2008)

6977 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal visszavonása
(a Közbeszerzési Értesítõ 2007. december 28-i 146. szá-
mában K. É. – 19878/2007 számon megjelent ajánlati
felhívás visszavonása – K. É. – 2166/2008)

A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG HATÁROZATAI

6978 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Fehér Ablak Kft. jogorvoslati kérelme Dombóvár
Város Önkormányzata közbeszerzési eljárása ellen
– K. É. – 2250/2008)

6987 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Théma Lapkiadó Kft. által Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzata közbeszerzési eljárása ellen be-
nyújtott jogorvoslati kérelem – K. É. – 2307/2008)

6989 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Pannonbau Budapest Kft. által Budapest Fõváros
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata közbeszer-
zési eljárása ellen benyújtott jogorvoslati kérelme
– K. É. – 2305/2008)

6996 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a VÁTI Magyar Regionális és Urbanisztikai Kht. által
az Aggteleki Nemzeti Park közbeszerzése ellen hivatal-
ból kezdeményezett jogorvoslati eljárás – K. É. –
2304/2008)

6998 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(az MBC Kft. által, a BKV Zrt. Beruházási és Közbe-
szerzési Igazgatóság közbeszerzési iroda közbeszerzési
eljárása ellen elõterjesztett jogorvoslati kérelem
– K. É. – 2306/2008)

7005 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság elnöke által a Magyar Államkincstár közbeszerzési
eljárása ellen hivatalból kezdeményezett jogorvoslati
eljárás – K. É. – 2309/2008)
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A Közbeszerzési Értesítõ 18. számának (2008. február 11.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

7024 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (LKSZ-rendszer üzemel-
tetése/2008. – K. É. – 2102/2008)

7029 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (4340/
Kecskemét/08 izotópok – K. É. – 1608/2008)

7035 Budapest Fõváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata
(Budapest Fõváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata
tulajdonában és kezelésében lévõ közterületeken há-
rom darab járdatakarító gép üzemeltetése és kar-
bantartása – K. É. – 1914/2008)

7041 Debreceni Egyetem (takarítás – EM-219 – K. É. –
0343/2008)

7044 MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (vásár-
lásra szóló utalványok beszerzése a MAG – Magyar
Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. munkavállalói szá-
mára – K. É. – 1938/2008)

7050 Magyar Közút Kht. (4232 j. Körösladány–Gyomaend-
rõd összekötõ út 11+200–12+600 km-szelvények kö-
zötti szakaszának felújítási munkáira vonatkozó kivi-
teli szintû tervdokumentáció elkészítése – K. É. –
1481/2008)

7055 Meggy Kert-TÉSZ Zöldség- és Gyümölcstermelõi Értéke-
sítõ Szövetkezet (tárolóedények beszerzése – K. É. –
1490/2008)

7060 Miskolci Kistérség Többcélú Társulása Õszi Napsugár
Otthon (élelmiszer beszerzése 2008. – K. É. – 1390/2008)

7067 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet [hideg-
étkeztetési utalvány és ajándékutalvány beszerzése
(SG-380) – K. É. – 2045/2008]

7072 Országos Vérellátó Szolgálat (18/OVSZ/2007. A vérké-
szítmény elõállításához használt különbözõ gyártmá-
nyú eszközök karbantartása és eseti javítása eljárás
ajánlati felhívása – K. É. – 1695/2008)

7079 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata [Szom-
bathely, iparosított technológiával épült lakóépület
energiatakarékosságot eredményezõ felújításának ki-
vitelezési munkái II. ütemére (25 épület) – K. É. –
1857/2008]

7087 VALENTIN-TÉSZ 2000 Szövetkezet (venyigesodró és
nyesedékbálázó gép beszerzése – K. É. – 1491/2008)

7092 Zala Megyei Kórház (adómentes étkezési utalványok be-
szerzése – K. É. – 1575/2008)

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás
megindítására

7095 Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. (villamosenergia-be-
szerzés – K. É. – 1884/2008)

7102 Jövõ Háza Központ Tudományos Kulturális Közhasznú
Társaság (médiatervezés, médiafoglalás és -vásárlás a
Jövõ Háza Központ Kht. részére – K. É. – 2133/2008)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

7112 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (a külföldön nem fegyveres szolgálatot teljesítõ,
illetve ideiglenesen vagy tartósan külföldön tanulmá-
nyokat folytató személyek egyes ellátási és támogatási
feladatainak végrehajtása, komplex szolgáltatások fo-
lyamatos biztosítása keretében – K. É. – 1141/2008)

Részvételi felhívás egyes ágazatokban

7117 Borsod Volán Személyszállítási Zrt. (a Borsod Volán Zrt.
telephelyein környezetvédelmi kármentesítés és kár-
mentesítési monitorozási feladatok ellátása tárgyú eljá-
rás részvételi felhívása – K. É. – 1850/2008)

7121 Budapesti Elektromos Mûvek Nyrt. (külsõ kezelõterû
kompakt középfeszültségû/kisfeszültségû transzformá-
torállomások beszerzése – K. É. – 1144/2008)

7128 Magyar Posta Zrt. (levél- és csomagfeldolgozó rendszer
részét alkotó berendezések karbantartási és javítási fel-
adatainak támogatása – K. É. – 1483/2008)

7134 Zala Volán Rt. (1 db használt autóbusz beszerzése
– K. É. – 1917/2008)

Idõszakos tájékoztató egyes ágazatokban

7140 BKV Zrt. Mûszaki Igazgatóság (FEM – K. É. –
1912/2008)

Módosítás

7144 ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító
Iroda Társadalmi Szolg. Kht. módosítása (pályázatok,
pénzügyi beszámolók monitoringja tárgyú hirdetmény
módosítása – K. É. – 1966/2008)
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Visszavonás

7149 Sopron és Környéke Víz- és Csatornamû Zrt. visszavonása
(villamosenergia-szállítás a Sopron és Környéke Víz- és
Csatornamû Zrt. részére tárgyú közösségi közbeszerzé-
si eljárást indító ajánlati felhívás visszavonása – K. É. –
1389/2008)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

7153 Fõvárosi Vízmûvek Zrt. (2008–2010. évi könyvvizsgálati
tevékenység – K. É. – 1878/2008)

7158 Kaposi Mór Oktató Kórház (a Kaposi Mór Oktató Kór-
ház részére új telefonközpont szállítása, telepítése és
üzembe helyezése 24 hónapos részletfizetéssel továbbá
a rendszer üzemeltetése, karbantartása – K. É. –
2129/2008)

7163 Karcag Város Önkormányzata (bankszámlaszerzõdés
– K. É. – 0026/2008)

7168 Oroszlány Város Önkormányzata (káptalanfüredi tábor
üzemeltetése – K. É. – 2160/2008)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás

megindítására

7174 Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató
Kft. (egyszer használatos pelenkázónadrágok és -be-
tétek beszerzése – K. É. – 2083/2008)

7180 Komárom Város Önkormányzata (Komárom, Rákóczi
rakpart burkolat- és járdafelújítása – K. É. –
2095/2008)

7185 Magyar Televízió Zrt. (1 db közvetítõkocsi céljául szol-
gáló jármû és felépítmény beszerzése – K. É. –
2284/2008)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

7189 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (STANAG 6001-es nyelvtanfolyamok
2008–2010. – K. É. – 1662/2008)

7195 Szentendre Város Egészségügyi Intézményei (laborszol-
gáltatás – K. É. – 1032/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

7201 Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Újvá-
ros Téri Általános Iskola, Ózd (550 adagos iskolai kony-
ha 12 hónapra élelmiszer-beszerzése – K. É. –
1619/2008)

7204 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(BME Diákközpont 2008. évi egyes kari kiadványainak
nyomdai munkái – K. É. – 2276/2008)

7209 Csonka János Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola,
Szigetszentmiklós (tanmûhely felújítási mukálatai III.
– K. É. – 1316/2008)

7212 Hajléktalanokat Segítõ Szolgálat, Gyõr (szállítási szerzõ-
dés 200 fõs intézményi konyha teljes élelmiszer-beszer-
zésére – K. É. – 2071/2008)

7219 Humán-Jövõ 2000 Kht. (Humán-Jövõ 2000 Kht. kenyér-
és pékárubeszerzése – K. É. – 1717/2008)

7224 LEHEL Sportlétesítmények Kft. (1200 m-es termálvízkút
fúrása – K. É. – 2257/2008)

7228 Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzõ Is-
kola és Kollégium, Gyõr (iskolaépület, tanmûhely és kol-
légium takarítási munkái – K. É. – 1877/2008)

7233 Márianosztrai Fegyház és Börtön (Márianosztrai Fegy-
ház és Börtön 3 éves gyógyszerigényének ellátására
tárgyban nyílt, tárgyalásos közbeszerzési eljárás
– K. É. – 1686/2008)

7236 Naszály–Galga TISZK Kht. (ajánlattételi felhívás a Na-
szály–Galga TISZK Kht. licencbeszerzésére – K. É. –
2090/2008)

7241 Országos Élelmiszer-biztonsági és Táplálkozástudományi
Intézet (az Országos Élelmiszer-biztonsági és Táplálko-
zástudományi Intézet felújítási munkálatainak elvégzé-
se – K. É. – 0021/2008)

7245 Paks Város Rendelõintézete (labordiagnosztikai fogyó-
anyagok beszerzése – K. É. – 1934/2008)

7251 Semmelweis Egyetem (oktatási és kutatási központ ré-
szére SPF állatházi autokláv beszerzése – K. É. –
1947/2008)

7255 Szabad Tér Színház Kht. (forgószínpad szállítása, üzem-
be helyezése – K. É. – 1971/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

7259 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (mérnökségek takarítá-
sa/2008. – K. É. – 2100/2008)

7263 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (dinamikus teherbírásmé-
rés és adatbanki adatszolgáltatás/2008. – K. É. –
2282/2008)

7269 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (térfigyelõ kamerák tele-
pítése/2008. – K. É. – 2350/2008)

7274 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (3 új VJT kihelyezé-
se/2008. – K. É. – 2363/2008)

7279 Budapest Fõváros Levéltára (Budapest Fõváros Levéltá-
ra épületének élõerõs vagyonvédelmi és recepciós szol-
gálata ellátása – K. É. – 1846/2008)

7283 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (Duna-
újváros bel- és külterületi úthálózatának 2008. évi fenn-
tartási és felújítási munkái – K. É. – 1410/2008)
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7289 Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kór-
ház-Rendelõintézet (csípõ- és térdprotézisek szállítása
– K. É. – 1937/2008)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

7294 Budapest Fõváros XVII. Kerületi Önkormányzat (föld-
utak szilárd burkolattal való ellátása 2007. – K. É. –
1748/2008)

7296 Budapesti Történeti Múzeum (2008–2010. évben régésze-
ti feltárásokon szükséges különféle munkaerõ biztosítá-
sa – K. É. – 1802/2008)

7298 Debreceni Egyetem nevében eljáró Debreceni Egyetem
Agrár- és Mûszaki Tudományok Centruma [épületgépé-
szeti, épületfelügyeleti rendszer, víz-csatorna hálózat
üzemeltetése és karbantartása (SG-337.) – K. É. –
2214/2008]

7302 FVM Magyar Közösségi Agrármarketing Centrum Kht.
(közösségi stand építése, üzemeltetése és bontása:
IFE-FOODAPEST – K. É. – 19185/2007)

7304 FVM Magyar Közösségi Agrármarketing Centrum Kht.
(közösségi stand építése, üzemeltetése és bontása az
alábbi helyszínen és idõpontban: Ízlelõshow – K. É. –
19186/2007)

7306 FVM Magyar Közösségi Agrármarketing Centrum Kht.
[magyar nemzeti stand építése, üzemeltetése és bontása
az alábbi helyszínen és idõpontban: Anuga élelmi-
szer-ipari szakkiállítás (Köln, 2007. október 13–17.)
– K. É. – 19192/2007]

7307 FVM Magyar Közösségi Agrármarketing Centrum Kht.
[közösségi stand építése, üzemeltetése és bontása az
alábbi helyszínen és idõpontban: FHC China élelmi-
szer-ipari szakkiállítás (Shanghai, 2007. novem-
ber 14–16.) – K. É. – 19187/2007]

7309 FVM Magyar Közösségi Agrármarketing Centrum Kht.
[közösségi stand – K. É. – 19188/2007]

7311 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (a biztonságos
közlekedésre nevelõ oktatófilmek készítése és oktatási
programok lebonyolítása tárgyú közösségi egyszerûsí-
tett eljárás eredménye – K. É. – 1576/2008)

7314 Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata (közmûvelõdé-
si megállapodás – K. É. – 0274/2008)

7317 Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Gyõr Megyei
Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala és
közterület-felügyelete köztisztviselõinek és az ön-
kormányzat költségvetési intézményei közalkalmazot-
tainak foglalkozás-egészségügyi ellátása – K. É. –
0273/2008)

7319 Hatvani Közétkeztetési Nonprofit Kft. (élelmiszerek be-
szerzése – K. É. – 0493/2008)

7327 Kéthely Község Önkormányzata (szilárdhulladék-köz-
szolgáltató kiválasztása – K. É. – 1759/2008)

7330 Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság (térképkezelõ szoftver beszerzése – K. É. –
19298/2007)

7331 Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság (katasztrófavédelmi multimédia-rendszer szállí-
tása – K. É. – 19512/2007)

7333 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (OKIR rend-
szerkövetése – K. É. – 2159/2008)

7336 Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igaz-
gatóság (központosított közbeszerzési eljárásban kötött
keretszerzõdésben nem szereplõ, évente 137-féle iroda-
szerek beszerzése 7,2 millió Ft keretösszegben – K. É. –
19314/2007)

7338 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Közpon-
ti Hivatala (2008. NSZ pénzügyi-logisztikai rendszer-
terv módosítása, fejlesztése – K. É. – 2203/2008)

7341 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (hídmosás,
hídtisztítás – K. É. – 2030/2008)

7343 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (2006/018-
176-05-01-01 számú Átmeneti Támogatás projekt:
BSZKI szolgáltatásai színvonalának javítása, minõség-
ügyi rendszer bevezetése, mûszerpark akkreditációra
történõ felkészítése – K. É. – 1757/2008)

7345 Lakitelek Nagyközség Önkormányzata (közszolgáltatási
szerzõdés települési folyékony hulladék szállítására
– K. É. – 20535/2007)

7347 Magyar Energia Hivatal (a Miskolc Térségi Integrált
Szakképzõ Központ komplex hidraulika és pneumatika
oktatórendszer eszközbeszerzése, telepítése – K. É. –
0016/2008)

7349 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. [üzleti folyamatok újra-
tervezése, fejlesztése és opcionálisan bevezetése az
ajánlatkérõnél (BPR) – K. É. – 19680/2007]

7351 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (a MÁV felvételi
épületekben lévõ utas-WC-k építése, illetve átépítése,
korszerûsítése – K. É. – 2113/2008)

7355 Miskolc Térségi Integrált Szakképzõ Központ (CNC-
esztergagépek beszerzése – K. É. – 19673/2007)

7356 Mohács Város Önkormányzata (élelmiszer-beszerzés
– K. É. – 2329/2008)

7362 Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet
(Tata, élelmiszer – K. É. – 2240/2008)

7365 Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet
(Dunavarsány, élelmiszer – K. É. – 2241/2008)

7368 Sopronkõhidai Fegyház és Börtön (tájékoztató a
K. É. – 17087/2007 iktatószámú élelmiszer-ipari termé-
kek szállítása tárgyában kiírt nyílt közbeszerzési eljá-
rás eredményérõl – K. É. – 1811/2008)

7379 Szent István Egyetem, Gödöllõ (nyitott rendeltetésszerû
használatra alkalmas jégpálya kivitelezése – K. É. –
0968/2008)

7381 Szent István Egyetem, Gödöllõ (irodai papíráruk, egyéb
papíráruk, írószerek, nyomtatványok, beszerzése
1 éves szükséglet szerint – K. É. – 0966/2008)
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7383 Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar, Buda-
pest (az ajánlatkérõ állatorvos-tudományi karának kis-
állatklinikáján, 335 m2 területen takarítási szolgáltatás
– K. É. – 0970/2008)

7386 VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.
(számítástechnikai kellékek beszerzése – K. É. –
19183/2007)

7387 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (Vá-
sárhelyi-terv továbbfejlesztése I. ütem – tiszaroffi táro-
zó vízbeeresztõ és -leeresztõ mûtárgyainak építése
– K. É. – 1531/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

7391 Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás (széles-
sávú hálózat kiépítése az ajánlatkérõ területén – K. É. –
0872/2008)

7393 VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.
(ROP 3.1.2 és ROP 3.4.2 projektek független könyv-
vizsgálata – K. É. – 1782/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

7395 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (12 havi
egyszer használatos katéterek – K. É. – 0792/2008)

7395 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (útpálya-
burkolat fenntartási munkái – K. É. – 1008/2008)

7396 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (kerék-
párutak, járdaburkolatok, parkolók, autóbuszmegál-
lók burkolatjavítási feladatai – K. É. – 1009/2008)

7397 Budapest Fõváros Önkormányzata (a Fõvárosi Önkor-
mányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház új diagnosztikai és
mûtéti tömb beruházás megvalósításával összefüggõ
orvostechnikai berendezések, kézimûszerek és fogyó-
eszközök pótlólagos beszerzése – K. É. – 1623/2008)

7398 Budapesti Történeti Múzeum (megelõzõ régészeti feltá-
rás kézi földmunkájának elvégzése; Budapest III., Sel-
meczi u. 19. – K. É. – 1660/2008)

7398 Budapesti Történeti Múzeum (megelõzõ régészeti feltá-
rás kézi földmunkájának elvégzése; Budapest III.,
Pacsirtamezõ u. 30. – K. É. – 1658/2008)

7399 Budapesti Történeti Múzeum (megelõzõ régészeti feltá-
rás kézi földmunkájának elvégzése; Budapest III.,
Vörösvári út 103–105. – K. É. – 1704/2008)

7400 Budapesti Történeti Múzeum (megelõzõ régészeti feltá-
rás kézi földmunkájának elvégzése; Budapest III. kerü-
let, Bécsi út 271. – K. É. – 1701/2008)

7400 Budapesti Történeti Múzeum (megelõzõ régészeti feltá-
rás kézi földmunkájának elvégzése; Budapest XI. kerü-
let, Hunyadi János u. – K. É. – 1661/2008)

7401 Budapesti Történeti Múzeum (megelõzõ régészeti feltá-
rás kézi földmunkájának elvégzése; Budapest XI. ke-
rület, Madárhegy, hrsz.: 1289/2 – K. É. – 1696/2008)

7401 Budapesti Történeti Múzeum (megelõzõ régészeti feltá-
rás kézi földmunkájának elvégzése; Budapest XI. kerü-
let, Madárhegy, hrsz.: 1296/1-3 – K. É. – 1699/2008)

7402 Budapesti Történeti Múzeum (megelõzõ régészeti feltá-
rás kézi földmunkájának elvégzése; Budapest III.,
aquincumi polgárváros romterülete – K. É. –
1694/2008)

7402 Budapesti Történeti Múzeum (megelõzõ régészeti feltá-
rás kézi földmunkájának elvégzése; Budapest XIII.,
Margitsziget, Domonkos apácakolostor Ny.-i udvar te-
rülete – K. É. – 1691/2008)

7403 DÉMÁSZ Nyrt. (egy- és háromfázisú elektronikus villa-
mosfogyasztás-mérõk szállítása – K. É. – 2242/2008)

7404 DMRV Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. [a dunakeszi
szennyvíztisztító telepen keletkezett víztelenített
szennyvíziszap (EWC-kód: 19 08 05) elszállítása és
hasznosítása – K. É. – 1013/2008]

7404 E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. (DDGÁZ Zrt. és KÖ-
GÁZ Zrt. gázelosztási területén található gázfogyasztá-
si pontok távleolvasása – K. É. – 2105/2008)

7405 Eötvös József Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Kollé-
gium, Tiszaújváros (élelmiszerek szállítása 2007. decem-
ber 31-ig – K. É. – 1418/2008)

7406 Eötvös József Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Kollé-
gium, Tiszaújváros (élelmiszerek beszerzése 2007. de-
cember 31-ig: félkész áruk – K. É. – 1422/2008)

7406 Eötvös József Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Kollégium,
Tiszaújváros (élelmiszerek szállítása 2007. decem-
ber 31-ig: tej, tojás, zöldség, félkész áruk – K. É. –
1420/2008)

7407 Eötvös József Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Kollé-
gium, Tiszaújváros (élelmiszerek beszerzése 2007. de-
cember 31-ig: zöldség, gyümölcs, olajos magvak, tojás
– K. É. – 1421/2008)

7408 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XI. kerület,
Sasadi út, Budaörsi út–Elõpatak utca közötti szakaszán
(hrsz.: 2511/1) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
1621/2008]

7408 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest IX. kerület,
Egyetértés utca, Toronyház utca–Távíró utca közötti
szakaszán (hrsz.: 38236/71) gázelosztó vezeték létesíté-
se – K. É. – 1629/2008]

7409 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XI. kerület,
Cseresznye utca, Barackfa utca–Sasadi út közötti sza-
kaszán és a Cseresznye közben (hrsz.: 2272) gázelosztó
vezeték létesítése – K. É. – 1630/2008]

7410 Gemenc Volán Autóbusz-közlekedési Zrt. (új, azonos tí-
pusú alacsony padlós városi szóló autóbuszok beszerzé-
se 700 millió forint beruházási értékben, zárt végû
pénzügyi lízing keretében – K. É. – 1582/2008)

7411 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (a Haditechnika címû folyóirat nyomdai elõké-
szítése és nyomása 2005–2007. évben – K. É. –
1583/2008)

7412 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Füredi úti
lakótelep rendezése – K. É. – 2298/2008)
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7412 Komárom Város Önkormányzata [Komárom, Laktanya
köz csatornahálózatának bõvítése – K. É. – 1207/2008]

7413 Komló Város Önkormányzata (201 359 000 Ft összegû
fejlesztési hitel felvétele kölcsönszerzõdés keretében
CHF devizanemben – K. É. – 1585/2008)

7414 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Közpon-
ti Hivatala (az okmányirodák mûködéséhez szükséges
adatátviteli utak és szolgáltatások biztosítása – K. É. –
2151/2008)

7414 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (Microsoft szoft-
verlicencek beszerzése – K. É. – 1682/2008)

7415 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (Novell szoftverli-
cencek beszerzése – K. É. – 1684/2008)

7416 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (szoftverlicencek-
hez kapcsolódó terméktámogatási szolgáltatások be-
szerzése – K. É. – 1683/2008)

7417 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (mobil távközlési
szolgáltatások beszerzése – K. É. – 1681/2008)

7417 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (bérleti szerzõdés alapján a nyertes ajánlattevõ
vállalja, hogy a dokumentációban meghatározott kö-
vetelmények alapján megajánlott 190 db gépjármûvel
– tartós bérleti formában – flottakezelés szolgáltatást
nyújt ajánlatkérõ részére – K. É. – 1588/2008)

7418 Móri Többcélú Kistérségi Társulás (tájékoztató az
MTKT internetinfrastruktúra kiépítésérõl – K. É. –
2143/2008)

7419 Nagykanizsai Határõr Igazgatóság (étkezési utalvány
– K. É. – 0854/2008)

7419 Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és Környéke Csa-
tornahálózat és Szennyvíztisztító Telep Fejlesztésére (Za-
laegerszeg, szennyvíztisztító telep építése – K. É. –
0643/2008)

7421 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (tájékoztató a
chronikus myeloid leukaemia kezelésére szolgáló Ima-
tinib hatóanyagot tartalmazó gyógyszerkészítmények
beszerzése tárgyában megkötött szerzõdés teljesí-
tésérõl – K. É. – 1631/2008)

7421 Országos Egészségbiztosítási Pénztár [tájékoztató a
cochlearis implantatumok szállítása tárgyban megkö-
tött szerzõdés teljesítésérõl (2) – K. É. – 1651/2008]

7422 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (tájékoztató a vele-
született vérzékenység kezelésére szolgáló Recombina-
te készítmények beszerzése tárgyban megkötött szer-
zõdés teljesítésérõl – K. É. – 1667/2008)

7423 Országos Egészségbiztosítási Pénztár [tájékoztató az en-
zimhiányos betegek enzimpótló kezelésére (Fabry-kór)
szolgáló meghatározott gyógyszerkészítmények beszer-
zése tárgyban megkötött szerzõdés teljesítésérõl
– K. É. – 1639/2008]

7424 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (tájékoztató a
cochlearis implantátumok szállítása tárgyában megkö-
tött szerzõdés teljesítésérõl – K. É. – 1649/2008)

7425 Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság (memóriabõ-
vítés – K. É. – 1548/2008)

7425 Pannon Hõerõmû Zrt. (2007. évi derített Duna-víz szol-
gáltatási szerzõdés – technológiai célú Duna-víz be-
szerzése, vízellátás, vízszolgáltatás – K. É. –
1668/2008)

7426 Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Fõigazgatóság [1 db
computer tomograph (CT) készülék és szoftverének
bérlete – K. É. – 1369/2008]

7426 Siófok Város Önkormányzata (siófoki 2006. évi panel-
programban részt vevõ 5 db társasház energiatakaré-
kos korszerûsítése, felújítása – K. É. – 0933/2008)

7427 Szent István Egyetem, Gödöllõ (a gödöllõi mûemléképü-
let alagsorában 300 fõ befogadására alkalmas egyetemi
tudásközpont kialakítása nagyságrendileg 1550 m2-en
– K. É. – 0964/2008)

7428 Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (élelmiszerek
szállítása 2007. december 31-ig – K. É. – 1423/2008)

7429 Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (élelmiszerek
szállítása 2007. december 31-ig – K. É. – 1424/2008)

7429 Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (élelmiszerek
szállítása 2007. december 31-ig – tojás – K. É. –
1426/2008)

7430 Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (élelmiszerek
szállítása 2007. december 31-ig – tojás, tojáspor
– K. É. – 1427/2008)

7431 Tolna Megyei Önkormányzat [Balassa János Kórház
mûtõ- és diagnosztikai blokk beruházás befejezésé-
nek finanszírozása, 1,4 Mrd Ft volumenû hosszú le-
járatú, 15 éves futamidejû, forintalapú hitel(ek) felvé-
tele – K. É. – 1552/2008]

7431 Tüköry Lajos Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola,
Körösladány (sütõipari termékek – K. É. – 1297/2008)

7432 Tüköry Lajos Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola,
Körösladány (szárazáru és konzervek – K. É. –
1298/2008)

7432 Tüköry Lajos Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola,
Körösladány (friss zöldség és gyümölcs – K. É. –
1299/2008)

7433 Tüköry Lajos Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola,
Körösladány (baromfihús szállítása – K. É. –
1296/2008)

7434 Tüköry Lajos Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola,
Körösladány (sertéshús, húskészítmények és marhahús
szállítása – K. É. – 1295/2008)

7434 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (a Vám-
és Pénzügyõrség szolgálati gépjármûvei számára köte-
lezõ felelõsségbiztosítás beszerzése – K. É. – 1672/2008)

7435 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (nem
garanciális gépjármûvek karbantartása – K. É. –
1808/2008)
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7435 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (porta-
szolgálati feladatok ellátása – K. É. – 2131/2008)

7436 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (tisztí-
tószerek beszerzése – K. É. – 2134/2008)

7437 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (a Vám-
és Pénzügyõrség részére egyenruházat konfekcionálá-
sához alapanyag beszerzése – K. É. – 2135/2008)

7437 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (egyen-
ruházati cipõk, ingek beszerzése – K. É. – 2136/2008)

7438 VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.
(nyomdai munkák – K. É. – 20479/2007)

7439 VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.
(HU0105-11, HU 0105-06, HU 2002/000- 315.01.06 és
HU2003/004-347.05.05 sz. PHARE-programok utóla-
gos értékelése, társadalomtudományi kutatás kereté-
ben – K. É. – 20478/2007)

7440 Velence Város Önkormányzata (parkrendezés – K. É. –
1976/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

7442 Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága, Ózd (Új-
város Téri Általános Iskola élelmiszer-beszerzése
– K. É. – 0617/2008)

7443 ESZA Kht. [HEFOP/2004/3.4.1. A gazdasági verseny-
kép. operatív program (GVOP) keretében beruházások-
hoz és egyéb fejlesztésekhez kapcs. képzések megvalósí-
tása és a HEFOP/2004/3.4.2. A vállalkozói készs. fejleszt.
célzó támog. szakmai monitor 02. részaj. kör – K. É. –
0608/2008]

7443 ESZA Kht. [HEFOP/2004/3.4.1. A gazdasági verseny-
kép. operatív program (GVOP) keretében beruházások-
hoz és egyéb fejlesztésekhez kapcs. képzések megvalósí-
tása és a HEFOP/2004/3.4.2. A vállalkozói készs. fejleszt.
célzó támog. szakmai monitor 06. részaj. kör – K. É. –
0510/2008]

7444 ESZA Kht. [HEFOP/2004/3.4.1. A gazdasági verseny-
kép. operatív program (GVOP) keretében beruházások-
hoz és egyéb fejlesztésekhez kapcs. képzések megvalósí-
tása és a HEFOP/2004/3.4.2. A vállalkozói készs. fejleszt.
célzó támog. szakmai monitor 08. részaj. kör – K. É. –
0513/2008]

7444 ESZA Kht. (HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetû
emberek, köztük romák foglalkoztathatóságának javí-
tása projektek végrehajtói számára elõadások megtar-
tása a monitorozás tapasztalatairól, 8 rendezvényen
10 monitorszakértõ – K. É. – 0502/2008)

7445 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 készs.
fejleszt. célzó támog. szakmai monitor 01. részaj. kör
– K. É. – 0507/2008]

7446 ESZA Kht. [HEFOP/2004/3.4.1. A gazdasági verseny-
kép. operatív program (GVOP) keretében beruházások-
hoz és egyéb fejlesztésekhez kapcs. képzések megvalósí-
tása és a HEFOP/2004/3.4.2. A vállalkozói készs. fejleszt.
célzó támog. szakmai monitor 02. részaj. kör – K. É. –
0508/2008]

7446 ESZA Kht. [HEFOP/2004/3.4.1. A gazdasági verseny-
kép. operatív program (GVOP) keretében beruházások-
hoz és egyéb fejlesztésekhez kapcs. képzések megvalósí-
tása és a HEFOP/2004/3.4.2. A vállalkozói készs. fejleszt.
célzó támog. szakmai monitor 05. részaj. kör – K. É. –
0514/2008]

7447 ESZA Kht. [HEFOP/2004/3.4.1. A gazdasági verseny-
kép. operatív program (GVOP) keretében beruházások-
hoz és egyéb fejlesztésekhez kapcs. képzések megvalósí-
tása és a HEFOP/2004/3.4.2. A vállalkozói készs. fejleszt.
célzó támog. szakmai monitor 05. részaj. kör – K. É. –
0509/2008]

7448 ESZA Kht. [HEFOP/2004/3.4.1. A gazdasági verseny-
kép. operatív program (GVOP) keretében beruházások-
hoz és egyéb fejlesztésekhez kapcs. képzések megvalósí-
tása és a HEFOP/2004/3.4.2. A vállalkozói készs. fejleszt.
célzó támog. szakmai monitor 06. részaj. kör – K. É. –
0511/2008]

7448 ESZA Kht. [HEFOP/2004/3.4.1. A gazdasági verseny-
kép. operatív program (GVOP) keretében beruházások-
hoz és egyéb fejlesztésekhez kapcs. képzések megvalósí-
tása és a HEFOP/2004/3.4.2. A vállalkozói készs. fejleszt.
célzó támog. szakmai monitor 08. részaj. kör – K. É. –
0512/2008]

7449 ESZA Kht. [HEFOP/2004/3.4.1. A gazdasági verseny-
kép. operatív program (GVOP) keretében beruházások-
hoz és egyéb fejlesztésekhez kapcs. képzések megvalósí-
tása és a HEFOP/2004/3.4.2. A vállalkozói készségek fej-
lesztését célzó támogatása, szakmai monitorfeladatok
01. részajánlati kör – K. É. – 0506/2008]

7449 ESZA Kht. [HEFOP/2004/3.4.1. A gazdasági verseny-
képesség operatív program (GVOP) keretében megpá-
lyázott beruházásokhoz és egyéb fejlesztésekhez kap-
csolódó képzések megvalósítása és a HEFOP/
2004/3.4.2. A vállalkozói készségek fejlesztését célzó tá-
mogatása, szakmai monitorfeladatok – K. É. –
0503/2008]

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

7451 E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. (E.ON Scada-tender
– K. É. – 20790/2007)

Helyesbítés

7457 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. helyesbítése (mûszaki ta-
nácsadó/2007. – K. É. – 2346/2008)

7457 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-
Rendelõintézet helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ
2008. január 23-i 10. számában K. É. – 0605/2008 szá-
mon megjelent módosítás helyesbítése – K. É. –
2255/2008)
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7457 Kehidakustány Község Önkormányzata helyesbítése
(a Közbeszerzési Értesítõ 2008. február 4-i 15. számá-
ban K. É. – 1412/2008 számon megjelent egyszerû eljá-
rás ajánlattételi felhívásának helyesbítése – K. É. –
2317/2008)

7458 Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha, Kiskun-
lacháza helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. feb-
ruár 4-i 15. számában K. É. – 0864/2008 számon megje-
lent ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. – 2217/2008)

7458 Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága helyesbítése
(a K. É. – 1472/2008 számú hirdetmény helyesbítése
– K. É. – 2339/2008)

7458 Szentgotthárd Város Önkormányzata helyesbítése (a Köz-
beszerzési Értesítõ 2008. január 14-i 6. számában
K. É. – 20178/2007 számon megjelent tájékoztató he-
lyesbítése – K. É. – 2343/2008)

Módosítás

7459 Hernádvölgye Mezõgazdasági Szövetkezet módosítása
(a Közbeszerzési Értesítõ 2008. február 1-jei 14. számá-
ban K. É. – 1247/2008 számon megjelent egyszerû eljá-
rás ajánlattételi felhívásának módosítása – K. É. –
2294/2008)

7460 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság módosítása (alsóör-
si üdülõ – földszintfelújítás tárgyú nyílt közbeszerzési
eljárásban tájékoztatás a dokumentáció módosításáról
– K. É. – 2103/2008)

Visszavonás

7463 Szegedi Kistérség Többcélú Társulása visszavonása
(a Közbeszerzési Értesítõ 2008. február 1-jei 14. számá-
ban K. É. – 0317/2008 számon megjelent ajánlati felhí-
vás visszavonása – K. É. – 2357/2008)
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A Cégközlöny 6. számában (2008. február 7.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-002158/6. 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) FÕNIX-WORD Építõipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2461 Tárnok,
Amur utca 34.; cégjegyzékszáma: 13 06 035405; adószá-
ma: 20575490-2-13) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-002938/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való köz-
zétételét, hogy a(z) 2007. november 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) CAR-T Mûszaki Fejlesztõ
és Gyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság (1135
Budapest, Szent László u 73.; cégjegyzékszáma:

01 09 692021; adószáma: 12547830-2-41) adós felszá-
molását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: l399 Bp., Pf. 701/313.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000394/7. 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) Royal-Windows Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8600
Siófok, Szûcs utca 2. II. em. 1.; cégjegyzékszáma:
14 09 306076; adószáma: 13336509-2-14) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Portfólió Befektetési
és Vállalkozási Kft., 7400 Kaposvár, Virág u. 21., cég-
jegyzékszáma: 14 09 000928. (A helyi kirendeltség címe:
7400 Kaposvár, Virág u. 21.)



A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-07-000380/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „Három Finta” Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2435
Nagylók, Fürst Sándor utca 10.; cégjegyzékszáma:
07 09 010272; adószáma: 12699463-2-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2017 Pócsmegyer, Dózsa György út 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-005223/6. 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) MÜLLER & RENCZ Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás
alatt (1133 Budapest, Kárpát u. 12. X/47; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 562190; adószáma: 12177970-2-41) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MÜLLER & RENCZ Kereskedelmi Korátolt Felelõs-

ségû 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
8.Fpk.01-07-003857/8. 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) RIGLER 2002 Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végel-
számolás alatt” (1106 Budapest, Fehér út 10.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 713560; adószáma: 12797664-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
RIGLER 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság

Elõzõ székhelye(i):
2072 Zsámbék, Tavasz u. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.
Lev.-cím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000002/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) „BELLA FORESTA” Termékelõállító
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végel-
számolás alatt” (5100 Jászberény, Neszûr tanya 41.; cég-
jegyzékszáma: 16 09 008277; adószáma: 12591925-2-16)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„BELLA FORESTA” Termékelõállító és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5552 Kardos, Petõfi utca 23.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000430/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) SZOLÉPSZER Vállalkozási és Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság(5000 Szolnok,
Piroskai u 5.; cégjegyzékszáma: 16 09 007837; adószáma:
13269612-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
GLOBÁL Vállalkozási és Kereskedelmi Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, József A. út 36.
Jogelõd(ök):
Globál Vállalkozási és Kereskedelmi Iroda egyéni cég
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.
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A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-07-000376/7. 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) BASEMENT-1 Vendéglátó, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(9024 Gyõr, Bartók Béla út 1.; cégjegyzékszáma:
08 09 004683; adószáma: 11139980-2-08) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SZÁRNYAS-FARM Mezõgazdasági Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9021 Gyõr, Kiss János u. 9/B II/13.
9011 Gyõrszentiván, Banai út (Tsz major)
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000004/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) INFO-TOUR 2000 Információt és
Turizmust Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társa-
ság „végelszámolás alatt” (5350 Tiszafüred, Baross G.
u. 1/B; cégjegyzékszáma: 16 06 007528; adószáma:
20973771-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
INFO-TOUR 2000 Információt és Turizmust Szolgál-

tató és Kereskedelmi 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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001127/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ERIKA-TRANS PLUSZ Fu-
varozó és Szállítmányozási Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (4485 Nagyhalász, Mága sor 29.; cégjegyzékszáma:
15 09 066569; adószáma: 12543135-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Kormány és Társa Mezõgazdasági, Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4484 Ibrány, Nagyerdõ u. 33.
4485 Nagyhalász, Kiss Ernõ u. 1/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-

értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedel-
mi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060370.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-002508/7. 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) É-SZ Építõipari, Szigetelõ
Betéti Társaság (1112 Budapest, Igmándi u. 47; cégjegy-
zékszáma: 01 06 612829; adószáma: 29092325-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG Felügyelet Fel-
számoló, Végelszámoló Vagyonrendezõ és Csõdkezelõ
Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59. 5. em. 2.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000455/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „GY + GY 2002” Szolgáltató Betéti
Társaság (2400 Dunaújváros, Fáy András utca 14.
1. em. 1.; cégjegyzékszáma: 07 06 011556; adószáma:
21447336-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Ka-
zal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001228/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) OLETA Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki út 18.; cég-
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jegyzékszáma: 15 06 090976; adószáma: 21513002-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-
értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedel-
mi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001254/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) AR-CON COSTRUZIONI
Általános Építõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400
Nyíregyháza, Dózsa György út 41.; cégjegyzékszáma:
15 09 066820; adószáma: 12624362-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
AR-CON GROUP Vállakozási, Építõipari Kivitelezõ

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 4–6. 3. em.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyír-
egyháza, Szarvas u. 1–3. 5/505.)

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000198/5. 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) Showdance 2000 Produkciós Iroda
Betéti Társaság (9789 Sé, Móricz Zsigmond u. 24.; cég-
jegyzékszáma: 18 06 104096; adószáma: 20772415-2-18)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-002472/7. 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) DELTA AUDIT Könyvelõ és
Kommunmikációs Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû
Társaság [1173 Budapest, Sima u. 42. (elõzõ szh.: 1053
Budapest, Királyi Pál u. 10. III. em. 4.); cégjegyzékszáma:
01 09 664189; adószáma: 12300187-2-41] adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
DELTA AUDIT Könyvelõ és Gazdasági Tanácsadó

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
DELTA AUDIT Könyvelõ és Könyvvizsgáló Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1027 Budapest, Horvát u. 2–12. III./27.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: l399 Bp., Pf. 701/313.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000820/6. 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) GT HARDWARE Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4220 Haj-
dúböszörmény, Gyõrössy kert 6. 1. em. 5.; cégjegyzékszá-
ma: 09 09 011866; adószáma: 13473925-2-09) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1134 Budapest, Kassák Lajos u. 52.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. l.
I. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000183/7. 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) HO-TA Kereskedelmi, Szol-
gáltató és Számviteli Korlátolt Felelõsségû Társaság
(9700 Szombathely, Nagy Lajos király u. 74.; cégjegyzék-
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száma: 18 09 103628; adószáma: 11513630-2-18) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HO-TA Kereskedelmi, Szolgáltató és Számviteli Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9700 Szombathely, Kuncz Adolf u. 10. III/20.
9700 Szombathely, Nagy Lajos király u. 74.
Nem bejegyzett székhelye(i):
3518 Miskolc, Debreceni Márton tér 7. 1. em. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-000231/16. 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) Piroline Mérnöki Tanácsadó és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2011 Buda-
kalász, Sport u. 1.; cégjegyzékszáma: 13 09 102095; adó-
száma: 12584101-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-002573/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Optimum Profit 2005 Va-
gyonkezelõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (1213 Budapest, Õz u. 36.; cégjegyzékszáma:
01 09 737353; adószáma: 13478944-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
Optimum Vagyonkezelõ és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PANNON VA-

GYONKEZELÕ Felszámoló Tanácsadói Kft., 1025 Buda-
pest, Szépvölgyi út 52.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001901/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ELEKTROSAVE Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2030 Érd, Retyezáti u 11.; cégjegyzékszáma:
13 09 098770; adószáma: 13264002-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „TREND” Gazda-
sági Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B
II/17., cégjegyzékszáma: 01 09 867547.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000129/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való köz-
zétételét, hogy a(z) 2008. január 3. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PADLÓGÁZ Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámo-
lás alatt” (9700 Szombathely, Szófia u. 20. A ép.
2. em. 10.; cégjegyzékszáma: 18 06 104918; adószáma:
21491809-2-18) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):

PADLÓGÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-
saság

Elõzõ székhelye(i):

9700 Szombathely, Bem József út 1. 2. em. 10.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCO Vagyon-
kezelõ és Tanácsadó Kft., 9022 Gyõr, Czuczor G. út 18–24.
II. em., cégjegyzékszáma: 08 09 003091.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000155/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) K & A PROFI Szolgáltató betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (9653 Répcelak,
Széchenyi utca 12.; cégjegyzékszáma: 18 06 104869; adó-
száma: 21469501-2-18) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

2008/7. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 929



Elõzõ elnevezése(i):
K&A PROFI Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: HELP Kereskedel-

mi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 9700 Szombathely,
Kiskar u. 1., cégjegyzékszáma: 18 09 000505.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-002912/7. 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) PNEUS CENTER Ipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (1106 Budapest, Gyakorló út 4/H 10. em. 41.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 868133; adószáma: 12948781-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1106 Budapest, Gyakorló utca 4/H 10. em. 41.
5000 Szolnok, Hild Viktor út 14. 1. em. 5.
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 17–23. B ép. 1. em. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-

ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6., 1461 Budapest, Pf. 295.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000148/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Casa Piedra Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9651 Uraiúj-
falu, Jókai u. 14.; cégjegyzékszáma: 18 09 105745; adó-
száma: 13172325-2-18) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
P. P. H. Ingatlanforgalmazó, Beruházó Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9761 Táplánszentkereszt, Vasút utca 21.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001273/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) LARISSA-COOP Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Liszt
F. u. 10. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 15 06 083261; adószá-
ma: 25667622-1-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Árpád u. 1. II/1.
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 45. I/1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekte-

tési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000414/14. 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) Dubay és Társa 2005 Befektetési
Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság (6791 Szeged,
Orczy u. 7. B ép.; cégjegyzékszáma: 06 06 014916; adó-
száma: 22167666-2-06) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Dubay és Társa 2005 Fémmegmunkáló és Szolgáltató

Betéti társaság
Elõzõ székhelye(i):
6791 Szeged, Sztriha Kálmán u. 31.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági

Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B, cég-
jegyzékszáma: 01 09 867547. (A helyi kirendeltség címe:
6720 Szeged, Kölcsey u.13.)

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000598/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 7. napján jogerõre emelke-
det t végzésével a(z) „GORDANA BASKET”
SPORTSZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG „vég-
elszámolás alatt” (7625 Pécs, Kacsóh P. u. 18. ft. 2.; cég-
jegyzékszáma: 02 06 067697; adószáma: 20180087-2-02)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
„GORDANA BASKET” SPORTSZOLGÁLTATÓ

BETÉTI TÁRSASÁG
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001225/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ÉPI-LUX Építõipari és Szolgál-
tató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (4450 Tisza-
lök, Szabadság út 73.; cégjegyzékszáma: 15 06 093529;
adószáma: 22167491-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ÉPI-LUX Építõipari és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekte-

tési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001161/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „SZEP-STAHL” Ipari Szol-
gáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (4400 Nyíregyháza, Délibáb u. 2/A ép.; cégjegyzék-
száma: 15 09 065179; adószáma: 11651679-2-15) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Tünde u. 36.
Jogelõd(ök):
„SZEP-VAS” Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Könyvvizs-

gáló és Gazdasági Szakértõ Kft., 4400 Nyíregyháza, Vas-
vári P. u. 3., cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001134/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Tímár és Társa Kereskedel-
mi Betéti Társaság (4233 Balkány, Perkedpuszta 111.;
cégjegyzékszáma: 15 06 089981; adószáma:
21408843-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69.,
cégjegyzékszáma: 15 09 060631.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070755/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 17. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Bábolna Baromfitenyésztõ Farm
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2943 Bábolna, Mészá-
ros u. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 001388; adószáma:
10450925-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Bábolna-Arbor Acres Baromfitenyésztõ Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Jogelõd(ök):
HE-ROSS Baromfitenyésztõ Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000235/21. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PELSO ARS Aedificandi Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (8600 Siófok, Vak Bottyán
u. 12; cégjegyzékszáma: 14 09 302115; adószáma:
11238759-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.
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Elõzõ elnevezése(i):
PELSO YACHT Hajógyártó Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
PELSO ARS Aedificandi Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
8600 Siófok, Vak Bottyán u. 12
Nem bejegyzett székhelye(i):
8200 Veszprém, Damjanich utca 5. A ép. 3. lház. 12. em.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági

Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5., cégjegyzékszáma: 14 09 306648.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000595/8. 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) NET-HELY KERESKEDELMI ÉS
SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG „végelszámo-
lás alatt” (7633 Pécs, Ybl M. utca 10.; cégjegyzékszáma:
02 06 060811; adószáma: 20021111-2-02) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PARFÜMÉRIA Kereskedelmi Betéti Társaság
NET-HELY KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ

BETÉTI TÁRSASÁG
Elõzõ székhelye(i):
7621 Pécs, Mátyás király u. 1.
7766 Újpetre, Ady E. utca 54.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-

lános Vállalkozási Zrt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lház. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi
kirendeltség címe: 7621 Pécs, Mátyás Király u. 21., levél-
cím: 7601 Pécs, Pf. 378.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001057/9. 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) TRAMP 2004 Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (4700 Mátészalka, Jármi u. 53.; cégjegyzékszáma:
15 09 069046; adószáma: 13233688-2-15) adós fizetés-
képtelenségét 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
6.Fpk.15-07-001233/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Nyírlövõ-i „Kossuth” Mezõgaz-
dasági Termelõ és Szolgáltató Szövetkezet (4632 Nyír-
lövõ, Árpád ut l; cégjegyzékszáma: 15 02 050120; adószá-
ma: 10079962-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Szabolcsbákai „Buzakalász” Mezõgazdasági Termelõ-

szövetkezet (egyesitve: 50. 363. sz. Kossuth Mg. Tsz.
Nyírlövõ)

Elõzõ székhelye(i):
4547 Szabolcsbáka, Kossuth u. 85.
Jogelõd(ök):
„Új Élet” Mg. Tsz. – Anarcs
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekte-

tési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001054/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „KANTÁR ÉS TÁRSA” Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (4533 Sényõ, Béke u. 22.; cégjegyzékszáma:
15 09 069172; adószáma: 13260857-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4532 Nyírtura, Kossuth utca 50/B
Nem bejegyzett székhelye(i):
1211 Budapest, Posztógyár u. 2/C
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-

gyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)
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A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000680/8. 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) TOTYA & LAKI Építõipari és Szol-
gáltató Betéti Társaság (6300 Kalocsa, Móra F. u. 2.; cég-
jegyzékszáma: 03 06 109902; adószáma: 20706038-2-03)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001033/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõ

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Silent Platform Kereskedelmi és
Marketing Tanácsadó Betéti Társaság (4475 Paszab, Hu-
nyadi utca 2.; cégjegyzékszáma: 15 06 094084; adószáma:
20545668-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1148 Budapest, Fogarasi út 70. fszt. 2.
1098 Budapest, Epreserdõ u. 34. 3. lház. 2. em. 8.
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 Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-07-000449/14. 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) Stajer-Truck Kereskedelmi, Fafel-
dolgozó és Szállítási Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8041 Csór, Dózsa Gy. u. 35.; cégjegyzékszáma:
07 09 006572; adószáma: 11800725-2-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-07-000565/7. 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) ALBA-R. S. T. Villanyszerelési
Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000 Székesfehérvár,
Fecskepart 7.; cégjegyzékszáma: 07 09 012298; adószá-
ma: 13759618-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):

8000 Székesfehérvár, Sereg utca 1.

A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001043/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) V-ÉPKER Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4343 Bátorliget, Bátori u. 7.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 093461; adószáma: 22152428-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):

4300 Nyírbátor, Eduárd u. 24. 1. em. 2.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Rt., 1054 Buda-
pest, Honvéd u. 8. I. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 10
044406. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza,
Kórház u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001055/14. 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) BLUMEN FIX Építõipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4767
Szamosangyalos, Rákóczi út 10.; cégjegyzékszáma:
15 09 070847; adószáma: 12818969-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
ECOAIR 2000 Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
BLUMEN GOLD Építõipari és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Fürdõ utca 17.
2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 17/A 1. lház. fszt. 1.
9122 Felpéc, Petõfi út 1.
Nem bejegyzett székhelye(i):
2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/A fszt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és

Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001. (A helyi kirendeltség cí-
me: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.)

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-001677/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ALLROAD Kereskedelmi
Betéti Társaság (2440 Százhalombatta, Nyár utca 18.,
2030 Érd, Budai út 76.; cégjegyzékszáma: 13 06 048083;
adószáma: 21580071-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szol-
gáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegy-
zékszáma: 01 09 683720.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-07-000940/7. 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) KéteR’2004 Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4030 Debrecen,
Mikepércsi út 82. fszt. 6.; cégjegyzékszáma: 09 09 010517;
adószáma: 13246068-2-09) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-
moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félemelet 13., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-000501/17. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 19. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BOGI Építõipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2200
Monor, Kossuth Lajos utca 226.; cégjegyzékszáma:
13 09 103902; adószáma: 13520340-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA Fel-
számoló és Tanácsadó Kft., 2100 Gödöllõ, Dózsa Gy.
út 33. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 11 09 002635.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-001848/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „FÉM-ACÉL” Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(2730 Albertirsa, Szent István utca 29.; cégjegyzékszáma:
13 06 037511; adószáma: 20716721-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA Fel-
számoló és Tanácsadó Kft., 2100 Gödöllõ, Dózsa Gy.
út 33. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 11 09 002635.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-000348/13. 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) ELPET Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Déri M.
utca 43.; cégjegyzékszáma: 15 06 091589; adószáma:
20193340-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 19/A
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.)
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A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-001951/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MISÁNYI-BAU Építõipari
és Szolgáltató Betéti Társaság (2721 Pilis, Gerje
utca 11.; cégjegyzékszáma: 13 06 046100; adószáma:
21469398-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DR. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-001005/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Hold-Biztos Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1078 Budapest, Murányi
út 50.; cégjegyzékszáma: 01 06 771318; adószáma:
22218504-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befekte-
tési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000387/21. 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) NÉMETH ÉS TÁRSA Építõipari
Szolgáltató Betéti Társaság (7940 Szentlõrinc, Pécsi
u. 16. A ép. IV. em. 13.; cégjegyzékszáma: 02 06 072548;
adószáma: 22161701-2-02) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

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.02-07-000441/9. 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) Kocsis és Kocsis Építõipari Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (7305 Komló Jánosi, Fõ
utca 28.; cégjegyzékszáma: 02 09 064886; adószáma:
11544535-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
SCHÜTZENHOFER FOGTECHNIKAI Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7629 Pécs, Zsolnay V. u. 47/D
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-07-000588/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) FEDER LAND 2003. Tollkereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (6911 Királyhegyes, Rákóczi utca 4.; cégjegyzék-
száma: 06 09 008646; adószáma: 13067960-2-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FEDER LAND 2003. Tollkereskedelmi Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6911 Királyhegyes, Lenin u. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági

Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B, cég-
jegyzékszáma: 01 09 867547. (A helyi kirendeltség címe:
6720 Szeged, Kölcsey u.13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-07-000696/4. 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) IMPULZUS Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6726 Szeged,
Radnóti út l.; cégjegyzékszáma: 06 09 000190; adószáma:
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10320615-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Nem bejegyzett székhelye(i):
6640 Csongrád, Szentesi út 17–19.
Jogelõd(ök):
GÖTZ BABAHÁZ – SZEGED Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: BAREX Gazdasági

Tanácsadó, Kereskedõ és Szolgáltató Kft., 5540 Szarvas,
Kossuth u. 18., cégjegyzékszáma: 04 09 000901. (A helyi
kirendeltség címe: 6722 Szeged, Jósika u. 29. I. em. 5.)

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-07-000446/6. 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) Boda Építõipari Betéti Tár-
saság (8130 Enying, Bocskai u. 16.; cégjegyzékszáma:
07 06 010814; adószáma: 21124509-2-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8130 Enying, Vöröshajnal u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., 1581 Budapest, Pf. 108., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041640.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070742/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 17. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) LIESMANN Holding Ingatlan-
kezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (2890 Tata, Ipar
utca 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 007602; adószáma:
11995003-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
2531 Tokod, Kossuth utca 130.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA Fel-

számoló és Tanácsadó Kft., 2890 Tata, Ady E. u. 67., cég-
jegyzékszáma: 11 09 002635.

A Pest Megyei Bíróság
5.Fpk.13-07-001617/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) AXIOMA-INVEST Vagyon-
kezelõ, Számviteli, Szolgáltató és Kereskedelmi Rész-
vénytársaság (2094 Nagykovácsi, Ady E. u. 12., fiókte-
lepe: 2660. Balassagyarmat, Deák F. u. 7., 2400 Dunaúj-
város, Vasmû út 41. 2. em. 215.; cégjegyzékszáma:
13 10 040768; adószáma: 13065425-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Jogelõd(ök):
AXIOMA 2000 Kereskedelmi, Számviteli, Szolgáltató

és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD

Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II/14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000862/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 22. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KARDOS-GLOBAL Ipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4031 Debrecen, Szoboszlói u. 50.; cégjegyzékszáma:
09 09 009158; adószáma: 12918739-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-
gyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-001278/11. 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) Fa-Gyal 2000 Szolgáltató és
Kereskedelmi Betéti Társaság (2133 Szõdliget, Árpád
utca 23.; cégjegyzékszáma: 13 06 019496; adószáma:
24549640-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: „TREND” Gazda-
sági Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B
II/17., cégjegyzékszáma: 01 09 867547.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-07-000329/11. 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) G & C Design Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7400
Kaposvár, Berzsenyi utca 28–30.; cégjegyzékszáma:
14 09 306731; adószáma: 13235587-2-14) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„ARTE CASA” Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9024 Gyõr, Jereváni utca 53.
1066 Budapest, Zichy Jenõ utca 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági

Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5., cégjegyzékszáma: 14 09 306648.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-005427/5. 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) „Hamiker” Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1081
Budapest, Rákóczi út 73. 2. em. 1.; cégjegyzékszáma:
01 06 726526; adószáma: 20389798-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„Hamiker” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
1113 Budapest, Bartók Béla út 156.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING

Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Rt., 4030 Debre-
cen, Diószegi út 3–5.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-005375/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PREMIER BARACA Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás
alatt (1173 Budapest, Pesti u. 39.; cégjegyzékszáma:
01 06 751583; adószáma: 21419537-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PREMIER BARACA Kereskedelmi és Szolgáltató Be-

téti 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
13.Fpk.01-07-004805/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MERTICAN Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végel-
számolás alatt” (1012 Budapest, Márvány u. 17.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 702798; adószáma: 12774223-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MERTCAN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1046 Budapest, Kiss Ernõ u. 1–3.
1052 Budapest, Régiposta utca 7–9.
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
2.Fpk.01-07-004659/9. 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) EURO-BAU Építõ és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1173 Budapest,
Pesti út 67/A; cégjegyzékszáma: 01 09 072445; adószáma:
10479403-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.
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Elõzõ székhelye(i):
1022 Budapest, Bimbó u. 124.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: l399 Bp., Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-003434/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) User-land Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1124 Buda-
pest, Korompai u. 14.; cégjegyzékszáma: 01 06 119813;
adószáma: 28291741-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
User-land Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1121 Budapest, Konkoly-Thege u. 19/B
1121 Budapest, Konkoly-Thege u. 29–33. IV/3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER

& CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Ár-
pád u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-003704/6. 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) „CABA” Építõipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (1139 Budapest, Petneházy u. 19.; cégjegyzékszá-
ma: 01 06 745140; adószáma: 24588676-2-41) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Fog-Szász Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
„CABA” Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2120 Dunakeszi, Barátság u. 22. III/22.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALLEGO Vagyon-

kezelõ és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1054 Budapest, Hold
u. 21. II/4.

A Pest Megyei Bíróság
5.Fpk.13-07-002069/7. 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) SÜTBER – TEX Textilipari
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság hivatalból „végelszámolás alatt” (2220 Vecsés,
Damjanich u. 40.; cégjegyzékszáma: 13 09 100340; adó-
száma: 12094576-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BUDAPEST IN-
VESTMENT Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037
Budapest, Seregély u. 17., cégjegyzékszáma: 01 10
041755.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-001813/7. 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) SecurRam Vagyonvédelmi
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1130 Buda-
pest, Pajtás u. 26.; cégjegyzékszáma: 01 09 687905; adó-
száma: 12471384-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-06-000462/24. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 17. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Eusweet Partner Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1163
Budapest, Cziráki utca 26–32.; cégjegyzékszáma:
01 09 719267; adószáma: 13111849-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
Europartner 2003 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vál-

lalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Buda-
pest, Jeszenák János u. 59.
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A Pest Megyei Bíróság
5.Fpk.13-07-002406/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ZSANÉR 2004 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(2314 Halásztelek, Gárdonyi Géza utca 49.; cégjegyzék-
száma: 13 06 052917; adószáma: 21998461-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ZSANÉR 2004 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
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
8.Fpk.01-07-003324/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KUVERA Biztonsági Iroda
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszá-
molás alatt (1204 Budapest, Mártírok u. 103.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 735951; adószáma: 13452816-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KUVERA Biztonsági Iroda Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1237 Budapest, Hrivnak P. út 4.
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 Pest Megyei Bíróság
5.Fpk.13-06-000739/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BEST-BILLDING Építõ-
ipari és Kereskedelmi Betéti Társaság (2760 Nagykáta,
Széchenyi utca 102.; cégjegyzékszáma: 13 06 032543;
adószáma: 20234784-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-005371/6. 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) GORIC Kereskedelmi Betéti
Társaság végelszámolás alatt (1066 Budapest, Teréz
krt. 2–4. 1. em. 1.; cégjegyzékszáma: 01 06 516437; adó-
száma: 28873888-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GORIC Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1064 Budapest, Izabella u. 52. fszt. 9.
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
9.Fpk.01-07-005979/6. 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) TRIPALLÉR Építészeti Tervezõ és
Generál Kivitelezõ Kft. (1036 Budapest, Szépvölgyi
u. 1/B 3. em. 14.; cégjegyzékszáma: 01 09 704195; adó-
száma: 12803415-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Ka-
zal u. 65., Telephely: 1143 Budapest, Besnyõi u. 13. Posta-
cím: 1576 Bp., Pf. 52.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-003858/6. 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) Mega-Print-Plus Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1105 Budapest, Bolgár utca 13. II. em. 14.; cégjegyzék-

2008/7. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 939



száma: 01 09 732767; adószáma: 13389679-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Invest-
ment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Buda-
pest, Seregély u. l7., 1301 Bp., Pf. 18.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-005183/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FiPro Kereskedelmi Kft.
(1067 Budapest, Teréz krt. 39.; cégjegyzékszáma:
01 09 564457; adószáma: 12199860-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Kazal
u. 65. Telephely: 1143 Budapest, Besnyõi u. 13. Postacím:
1576 Bp., Pf. 52.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-002735/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) NEPHRO-PAN Kereskedelmi Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (1149 Budapest, Hermina
út 2. 1. em. 4.; cégjegyzékszáma: 01 09 731671; adószá-
ma: 13368027-2-42) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-
lános Vállalkozási ZRt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., 1364 Bp., Pf. 428.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000456/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GERHÁT 2005 Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (2475 Kápolnásnyék,
Olajtelep 6/2.; cégjegyzékszáma: 07 06 013274; adószá-
ma: 28693727-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SZ + N Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1043 Budapest, Kassai u. 16. III. em. 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INVEST ALMA-

NACH Pénzügyi Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16. II/17., cégjegy-
zékszáma: 01 09 561904.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000147/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Nemesné és Társa Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (8154 Polgárdi,
Batthyány u. 118.; cégjegyzékszáma: 07 06 011315; adó-
száma: 21393361-1-07) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-
gi Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-06-000671/20. 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) TTB Ferrum Ingatlanforgal-
mazó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7000 Sárbogárd, Bajcsy-Zsilinszky utca 15.; cégjegyzék-
száma: 07 09 012025; adószáma: 13416876-2-07) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1075 Budapest, Síp utca 22. 7. em. 1.
1065 Budapest, Révay utca 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INVEST ALMA-

NACH Pénzügyi Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16. II/17., cégjegy-
zékszáma: 01 09 561904.
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A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000375/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Bolero 2000 Vendéglátóipari
Betéti Társaság (8154 Polgárdi, Deák F. u. 14.; cégjegy-
zékszáma: 07 06 012548; adószáma: 20736994-2-07) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):

8000 Székesfehérvár, Budai út 156.

8000 Székesfehérvár, Vásártér 2/A

1134 Budapest, Mohács u. 13.

A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
1134 Budapest, Apály u. 4. B ép. 4. em. 17., cégjegyzék-
száma: 01 09 724140.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-07-000361/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való köz-
zétételét, hogy a(z) 2008. január 4. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BEN-ÉP 2003. Építõipari
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8052 Fehérvárcsurgó, Aranyhegy u. 2.; cégjegyzékszá-
ma: 07 09 009531; adószáma: 13060695-2-07) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági
Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7., cégjegy-
zékszáma: 01 09 710659.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-07-000507/11. 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) GABAU-2001 Építõipari és Ingat-
lanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000
Székesfehérvár, Zichy liget 3. fszt 7.; cégjegyzékszáma:
07 09 007527; adószáma: 12547586-2-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):

8000 Székesfehérvár, Zobori út 66.

A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000435/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Alba-Bau 2003 Építõipari és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000 Szé-
kesfehérvár-Börgöndpuszta, Köztársaság utca 37.; cégjegy-
zékszáma: 07 09 009956; adószáma: 13163688-2-07) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):

8000 Székesfehérvár, Szörényi utca 46.

A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
1134 Budapest, Apály u. 4. B ép. 4. em. 17., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 724140.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001434/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) AUTÓ TRADING Szállító,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszá-
molás alatt” (4600 Kisvárda, Kákástó u. 25; cégjegyzék-
száma: 15 06 084304; adószáma: 25677274-2-15) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):

AUTÓ TRADING Szállító, Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-
gi Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955. (A helyi kirendeltség cí-
me: 4900 Fehérgyarmat, Árpád u. 12.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001371/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 9. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ORLIK-TAT Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki
út 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090133; adószáma:
21437272-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-
gi Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955. (A helyi kirendeltség cí-
me: 4900 Fehérgyarmat, Árpád u. 12.)

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-07-000657/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HABARCS Építési, Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (6725
Szeged, Alkony utca 4. A lház. fszt. 5/A; cégjegyzékszá-
ma: 06 09 009274; adószáma: 13290029-2-06) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6757 Szeged, Koszorú u. 49.
6621 Derekegyház, Ördöngös tanya 36.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-

ságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681. (A helyi ki-
rendeltség címe: 6724 Szeged, Hét vezér u. 7–9.)

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-002188/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) CIPPÓRA’99 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1088 Budapest, Szentkirá-
lyi u. 15. 3. em. 7/A; cégjegyzékszáma: 01 06 725739;
adószáma: 20370965-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000326/18. 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) Tóth és Társa Szolgáltató Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (7632 Pécs, Németh László
utca 22.; cégjegyzékszáma: 02 09 064298; adószáma:
11369132-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
7632 Pécs, Gyöngyös u. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-003779/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KINDZSÁL Régiségkereskedõ betéti
társaság Végelszámolás alatt (1064 Budapest, Podma-
niczky u. 61. II/20; cégjegyzékszáma: 01 06 317075; adó-
száma: 28496719-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KINDZSÁL Régiségkereskedõ Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING

Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRt., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3. Levelezési cím: 1539 Bp.,
Pf. 692.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-005120/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FÜRED B. Kereskedelmi Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (1032 Budapest, Gyenes
u. 1/A; cégjegyzékszáma: 01 06 414658; adószáma:
28588599-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRt., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3. Levelezési cím: 1539 Bp.,
Pf. 692.
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A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-005234/5. 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) HUNGARY XIN BAO Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1102 Budapest, Kõrösi Csoma Sándor u. 8. 1. em. 1.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 681775; adószáma: 11891947-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1148 Budapest, Örs vezér tere 13. 10. em. 41.
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
16.Fpk.01-07-005093/6. 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) PLAYER CSOMAG-
KÜLDÕ Csomagküldõ és Sportszolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (1076 Budapest, Thököly út 2.
alagsor 18.; cégjegyzékszáma: 01 09 702969; adószáma:
12777893-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: LEASCENTER
Befektetési és Kereskedelmi Kft., 1111 Budapest, Vak
Bottyán u. 3.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-003160/8. 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) GEMINI BAU Fõvállalkozó,
Ingatlanfejlesztõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (1036 Budapest, Bécsi u. 37.; cégjegyzékszáma:
01 09 697876; adószáma: 12673335-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vál-
lalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Buda-
pest, Jeszenák János u. 59.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-006203/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BABE BAU Építõipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (1061 Budapest, Szív u. 16. fszt. 4.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 720023; adószáma: 13126458-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.
Lev.-cím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-005967/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Carmor Limuzin Kölcsönzõ
és Biztonsági Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság végelszámolás alatt (1024 Budapest, Fillér u. 23; cég-
jegyzékszáma: 01 09 561344; adószáma: 12168446-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-005382/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MALKIOE HARVESTING
Mezõgazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság végelszámolás alatt (1148 Budapest, Egressy
út 73. C ép.; cégjegyzékszáma: 01 09 683536; adószáma:
11924652-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.
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A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-004609/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PIRI és Társa Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségü Társaság (1142
Budapest, Erzsébet királyné útja 118.; cégjegyzékszáma:
01 09 681254; adószáma: 12349773-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vál-
lalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Buda-
pest, Jeszenák János u. 59.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-004117/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 3. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BETONÉP-SZERKEZET
Építõipari Betéti Társaság (1215 Budapest, Tanácsház
utca 81–83.; cégjegyzékszáma: 01 06 769213; adószáma:
22163545-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1031 Budapest, Áldomás u. 22–24.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONSULTATIO

Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft., 1121 Budapest,
Zugligeti út 6.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-005429/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ANTAN Vendéglátóipari
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság „végelszámolás alatt” (1105 Budapest, Elõd u. 6.
1. em. 4.; cégjegyzékszáma: 01 09 712540; adószáma:
12970371-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRt., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3. Levelezési cím: 1539 Bp.,
Pf. 692.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-005915/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Debreczeni és Társa Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás
alatt (1084 Budapest, Vajdahunyad u. 3.; cégjegyzékszá-
ma: 01 06 739082; adószáma: 20936792-2-42) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.
Lev.-cím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-004759/6. 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) „VENTILCOOP” Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1029 Budapest, Zsíroshegyi út 60.; cégjegyzékszáma:
01 09 703592; adószáma: 12791118-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. Hetényi Géza és
Tsa Felszámoló Kft., 1387 Pf. 46., 1137 Budapest, Szent
István krt. 4.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001412/4. 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) MIKHEIKINS’CHOI-
CE-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társa-
ság (4501 Kemecse, Körmendi tanya 6.; cégjegyzékszá-
ma: 15 06 091323; adószáma: 21568277-2-15) adós fize-
tésképtelenségét megállapította és a felszámolását elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649. (A helyi
kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 2.
B lház. 3. em. 6.)
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A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-07-000751/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) G-TRANS Hungária Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4032
Debrecen, Károlyi M. utca 1. 2. em. 20.; cégjegyzékszá-
ma: 09 09 013043; adószáma: 13848251-2-09) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: SALDO Gazdasági
és Vállalkozási Tanácsadó Kft., 4024 Debrecen, Piac
u. 58. 2. lház. fszt. 3., cégjegyzékszáma: 09 09 000529.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-004741/6. 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) Geoda Geo-VIT Ásványokat
Forgalmazó és Értékesítõ Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság „végelszámolás alatt” (1191 Budapest, Fõ u. 19.
X. em. 30; cégjegyzékszáma: 01 09 662809; adószáma:
12287907-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Geoda Geo-VIT Ásványokat Feldolgozó és Értékesítõ

Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Libra Közgaz-

dász Zrt., 1062 Budapest, Andrássy út 91., levelezési cím:
1364 Budapest, Pf. 87.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000451/16. 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) Variometall Acélszerkezet Gyártó,
Tervezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (7831 Pellérd,
Ipar utca 10.; cégjegyzékszáma: 02 09 067216; adószáma:
12549021-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
7634 Pécs, Pálma u. 19.

A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Üz-
letviteli Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1134
Budapest, Apály u. 4. B ép., cégjegyzékszáma: 01 09
724140.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000778/8. 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) FUTURA II. Teherfuvarozó, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4251 Hajdúsámson, Csillag utca 33.; cégjegyzékszáma:
09 09 006570; adószáma: 11820077-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
SZ-I Teherfuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4034 Debrecen, Bayk A. kert 32. 867/2.
4200 Hajdúszoboszló, Hõsök tere 17–18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyon-

kezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000858/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 22. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ELAN-CARP Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4200 Hajdúszo-
boszló, Zrínyi u. 9.; cégjegyzékszáma: 09 09 011678; adó-
száma: 13519618-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. l.
I. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-004519/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „PLG” Általános Kereskedelmi és
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Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1055 Buda-
pest, Szt. István krt. 3. IV. 34/A; cégjegyzékszáma:
01 09 260825; adószáma: 10901366-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1061 Budapest, Izabella u. 69.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági

Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000817/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 19. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ROIMPEX Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4026 Debrecen,
Péterfia u. 25.; cégjegyzékszáma: 09 09 012565; adószá-
ma: 12768266-2-09) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3600 Ózd, Bolyki fõút 16. 3. em. 1.
1138 Budapest, Visegrádi u. 48. fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-

moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A l. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016. (A helyi kirendeltség cí-
me: 3533 Miskolc, Gózon Lajos u. 11.)

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-004134/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 9. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TRINITY FLAT Építõipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság végelszámolás alatt (1064 Budapest, Vörösmarty
u. 42.; cégjegyzékszáma: 01 09 694386; adószáma:
12600724-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Vadász & Partners
Felszámoló, Vagyonfelügyelõ és Tanácsadó Kft., 1112
Budapest, Neszmélyi u. 44.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-003314/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FINI BÜFÉ KERESKE-
DELMI BETÉTI TÁRSASÁG (1129 Budapest, Szo-
boszlai u. 13. 1.; cégjegyzékszáma: 01 06 519283; adószá-
ma: 28887881-2-43) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vál-
lalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Buda-
pest, Jeszenák János u. 59.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-07-001546/6. 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) CARMO INVEST Ingatlanfor-
galmazó és Befektetõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4400 Nyíregyháza, Orosi u. 29/A; cégjegyzékszáma:
15 09 067923; adószáma: 12915671-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-005018/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 19. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DÉLIBÁB 2005 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1201 Buda-
pest, Kossuth L. u. 26–28. VI. em. 47.; cégjegyzékszáma:
01 09 739200; adószáma: 13407146-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2030 Érd, Délibáb utca 097/8–9.
1156 Budapest, Zsókavár utca 21. IX. em. 28.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LEASCENTER

Befektetési és Kereskedelmi Kft., 1111 Budapest, Vak
Bottyán u. 3.
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A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-004004/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Kalányos 2001 Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „vég-
elszámolás alatt” (1211 Budapest, Ady Endre u. 13–15.
13. em. 137.; cégjegyzékszáma: 01 09 667415; adószáma:
12341627-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
PITZ-BAL Nemzetközi Jármûjavító Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
PITZ-BAL Nemzetközi Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Kalányos 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1213 Budapest, Szentmiklósi u. 150.
1205 Budapest, Mártírok utca 87.
1115 Budapest, Tétényi út 26.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TÍZEK Felszámoló

Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 1211 Budapest, Gyep-
sor u. 1., levelezési cím: 1751 Bp., Pf. 49.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-000462/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DÍCSE Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1038
Budapest, Lukács Gy. utca 3. 1. em. 2.; cégjegyzékszáma:
01 09 684554; adószáma: 11944681-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó ZRt., 1146 Budapest, Cházár And-
rás u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-004135/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KOS-28 Szolgáltató és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (1082 Budapest, Vajdahunyad u. 3.; cégjegy-

zékszáma: 01 09 709238; adószáma: 12904657-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KOS-28 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Elõzõ székhelye(i):
1134 Budapest, Csángó u. 22. 4. em. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000846/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 24. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MARIANNER Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4014 Debrecen, Dombos
tanya 16.; cégjegyzékszáma: 09 06 012864; adószáma:
21861800-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
4027 Debrecen, Kassai út 27.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyon-

kezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-003968/7. 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) Tom-Kruno Kereskedelmi Kor-
látolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(1023 Budapest, Lukács u. 6.; cégjegyzékszáma:
01 09 461644; adószáma: 12056321-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Tom-Kruno Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.
Lev.-cím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.
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A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-003928/7. 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) FAKTURA Általános Ügyviteli
Szolgáltató Gazdasági Munkaközösség végelszámolás
alatt (1213 Budapest, Erdõsor u. 155. II. em. 5.; cégjegy-
zékszáma: 01 04 235329; adószáma: 28140638-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FAKTURA Általános Ügyviteli Szolgáltató Gazdasági

Munkaközösség
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.01-07-003949/7. 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) GEN-IN-FORG Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság Végelszá-
molás alatt (1016 Budapest, Aladár utca 22., fióktelepe:
3527 Miskolc, Zsigmondi utca 2.; cégjegyzékszáma:
01 09 717317; adószáma: 13071451-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i): GEN-IN-FORG Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt 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 Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-004105/7. 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) CANARD Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1113 Bu-
dapest, Bartók Béla út 66. fszt. 2.; cégjegyzékszáma:
01 06 115362; adószáma: 28237523-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CANARD Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.
Lev.-cím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-002780/8. 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) FALCO ALBUS Nemzetközi
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1086
Budapest, Telki László tér 10. 1. em. 7.; cégjegyzékszáma:
01 09 732920; adószáma: 13392547-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1155 Budapest, Vasvári Pál u. 17/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: Vadász & Partners

Felszámoló, Vagyonfelügyelõ és Tanácsadó Kft., 1112
Budapest, Neszmélyi u. 44.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-004983/8. 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) H-MATIMPEX Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1141 Buda-
pest, Komócsy u. 26.; cégjegyzékszáma: 01 09 696035;
adószáma: 12635812-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Nem bejegyzett székhelye(i):
1044 Budapest, Zsilip u. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL

Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-06-003581/23. 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) BOGENBERG Ingatlanfor-
galmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1221 Budapest, Ady Endre u. 3.; cégjegyzékszáma:
01 09 695484; adószáma: 12623763-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ székhelye(i):
1133 Budapest, Dráva u. 12. 3. em. 70.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-

ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6., 1461 Budapest, Pf. 295.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-006371/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SAFEGUARD TECHNO-
LOGIES INTERNATIONAL Szolgáltató és Tanács-
adó Korlátolt Felelõsségû Társasság „végelszámolás
alatt” (1052 Budapest, Váci u. 11. 3. em. 35.; cégjegyzék-
száma: 01 09 702532; adószáma: 12768905-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SAFEGUARD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL

Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1055 Budapest, Balaton u. 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,

Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr u. 8. I. em. 5.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-002781/13. 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) CARLAND-GUMI Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1115 Budapest, Bártfai utca 44. fszt.; cégjegyzékszáma:
01 09 710405; adószáma: 12927919-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1071 Budapest, Rottenbiller u. 49. fszt. 1.
1201 Budapest, Tótfalusi Kis Miklós sétány 22. fszt. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanács-

adó Kft., 1107 Budapest Mázsa tér 5–7. Levelezési cím:
1539 Bp., Pf. 630.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-06-005592/18. 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) Csonka és Társa 2001 Építõ-
ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1204 Budapest, Ábrahám Géza u. 75.; cégjegyzékszáma:
01 09 462382; adószáma: 12063066-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
CSONKA és Társa Építõipari és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-005373/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KANG YOU Szoltáltató és Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás
alatt (1087 Budapest, Kõbányai u. 21.; cégjegyzékszáma:
01 09 691057; adószáma: 12529937-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KANG YOU Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vál-

lalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Buda-
pest, Jeszenák János u. 59.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-004290/8. 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) Miloku Biztonsági Iroda Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1213 Budapest,
Vadgalamb u. 11.; cégjegyzékszáma: 01 09 718325; adó-
száma: 13091576-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
LONDALE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
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Elõzõ székhelye(i):
1043 Budapest, Bocskai u. 31. fszt. 6.
1133 Budapest, Tisza u. 14. 3. em. 24.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vál-

lalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Buda-
pest, Jeszenák János u. 59.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-005920/6. 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) KARACS ÉS RÁBAI 2000
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszá-
molás alatt” (1045 Budapest, Odri Árpád út 17.; cégjegy-
zékszáma: 01 06 740728; adószáma: 20683391-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KARACS ÉS RÁBAI 2000 Kereskedelmi és Szolgál-

tató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4150 Püspökladány, Bocskai utca 15. 3. em. 12.
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
10.Fpk.01-07-002399/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 17. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) I-Building Szolgáltató és Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1204 Budapest,
Török Flóris u. 103.; cégjegyzékszáma: 01 09 718447; adó-
száma: 13094328-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1106 Budapest, Jászberényi út 24–36. B lház. 3. em.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dual-Perfekt Gazda-

sági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4–6.,
levelezési cím: 1507 Bp., Pf. 139.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-003657/7. 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) DOBOZI-PINCE Vendéglátó-
és Építõipari Betéti Társaság (1086 Budapest, Dobozi
u. 35; cégjegyzékszáma: 01 06 614218; adószáma:
28907226-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
DOBOZI ’97 Vendéglátó-Építõipari Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: l399 Bp., Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-006891/7. 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) VALVE-BAU Szolgáltató, Kereske-
delmi és Termelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (1037
Budapest, Bécsi út 269.; cégjegyzékszáma: 01 09 071577;
adószáma: 10443280-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CROMA Szolgáltató Kereskedelmi és Termelõ Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1071 Budapest, Damjanich u. 32.
1072 Budapest, Rákóczi út 6. fszt. 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-

ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6., 1461 Budapest, Pf. 295.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000386/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „GIPSZKARTON” Építõ-
ipari és Szolgáltató Betéti Társaság (8000 Székesfehér-
vár, Had u. 1–3.; cégjegyzékszáma: 07 06 002882; adószá-
ma: 22040839-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„KARTON” Építõipari, Szolgáltató Betéti Társaság

950 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/7. szám



Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, József u. 13. IX/3.
8000 Székesfehérvár, Havranek utca 39.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ

Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Mikes u. 9–11., cégjegy-
zékszáma: 17 09 001262.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-07-000395/5. 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) ARANYTÁL Építõipari és Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3034 Szücsi,
Széchenyi u. 11.; cégjegyzékszáma: 10 09 025910; adó-
száma: 12358922-2-10) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ARANYTÁL Vendéglátóipari és Kereskedelmi Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2100 Gödöllõ, Szilágyi E. u. 50.
2100 Gödöllõ, Kossuth L. u. 31–33.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi

Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-07-000381/6. 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) CS+R 2005 Vendéglátó, Kereske-
delmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (3021
Lõrinci, Árpád út 253.; cégjegyzékszáma: 10 06 025901;
adószáma: 21981630-2-10) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CS+R 2005 Vendéglátó, Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-07-000300/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) EGYEK TRANS Áruszállító és
Szállítmányozó Korlátolt Felelõsségû Társaság (3386
Sarud, Kossuth út 111.; cégjegyzékszáma: 10 09 026150;
adószáma: 13343062-2-10) adós fizetésképtelenségét meg-
állapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-003455/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) IMPEGA HOLDING Befek-
tetõ és Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1037 Budapest, Farkastorki utca 15.; cégjegyzékszáma:
01 09 683792; adószáma: 11929444-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GYV Invest Befektetõ és Tanácsadó Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1074 Budapest, Szövetség u. 22.
Nem bejegyzett székhelye(i):
2400 Dunaújváros, Hegyel alja utca 34.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A. I. em. 1.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-003876/7. 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) „PYROS’ 97” Számviteli Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (1081 Budapest Köztársaság
tér 14; cégjegyzékszáma: 01 09 662013; adószáma:
12279807-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I. em. 1.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-07-070771/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BIZNYISZ SZEPTEMBER
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tata-
bánya, Komáromi út 31. fszt. 1.; cégjegyzékszáma:
11 09 011376; adószáma: 13662792-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
COLMETFER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2832 Héreg, Iskola u. hrsz. 043/7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-

gyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. utca 40.
VI/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
7.Fpk.05-07-000674/6. 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) N. B. A.-BAU Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3900 Szerencs,
Magyar út 76.; cégjegyzékszáma: 05 09 011072; adószá-
ma: 13224769-2-05) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytár-
saság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cégjegyzék-
száma: 01 10 043926.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-07-070628/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HÉSZI TRADE Szolgáltató
Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (2800 Tatabánya,

Platán tér 3.; cégjegyzékszáma: 11 06 008698; adószáma:
21832536-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
HÉSZI TRADE Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000459/5. 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) „FAIR TEAM 2006” Sütõipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (8651 Balatonszabadi, Balatoni u. 1.; cégjegyzékszá-
ma: 14 09 300302; adószáma: 11221760-2-14) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FAIR TOURS Utazási, Idegenforgalmi, Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság
FAIR TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8600 Siófok, Vadvirág u. 3/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-07-070684/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DUNA ÉPSZERK 2000
Szerkezetépítõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (2510
Dorog, Bécsi út 76.; cégjegyzékszáma: 11 09 011791; adó-
száma: 13777779-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2521 Csolnok, Leányvári utca 51.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 11 09 679649.
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A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000514/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) PRITAMIN Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (7400 Ka-
posvár, Fõ u. 47. I/3.; cégjegyzékszáma: 14 09 300408;
adószáma: 11222864-2-14) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PRITAMIN Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
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
4.Fpk.11-07-070747/8. 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) Építõ és Szolgáltató Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (2500
Esztergom, Búbánatvölgy hrsz. 0954/6.; cégjegyzékszá-
ma: 11 09 001980; adószáma: 10644292-2-11) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Építõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2500 Esztergom Simor J. u. 69.
2500 Esztergom Sugár út 11.
2028 Pilismarót, Külterület 055. hrsz.
Jogelõd(ök):
Építõ és Szolgáltató Szövetkezet
A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági

Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B 2/17.,
cégjegyzékszáma: 01 09 867547.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-004089/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ARINOR Szolgáltató és Ke-
reskedelmi Betéti Társaság (1138 Budapest, Népfürdõ
u. 15/E 7. em. 27.; cégjegyzékszáma: 01 06 745290; adó-
száma: 21105461-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonke-
zelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Buda-
pest, Csévi u. 11/B.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-07-070774/8. 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) GF – Consulting Tanácsadó Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (2517 Kesztölc, Cse-
resznyéshát utca 17.; cégjegyzékszáma: 11 06 008852;
adószáma: 21385357-1-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GF – Consulting Tanácsadó Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1118 Budapest, Kõhalom utca 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA Fel-

számoló és Tanácsadó Kft., 2890 Tata, Ady E. u. 67., cég-
jegyzékszáma: 11 09 002635.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-001972/10. 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) Royalist C+M Általános Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (1081 Budapest, Kiss József utca 12; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 068678; adószáma: 10443132-2-42) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1073 Budapest, Kertész u. 23.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I. em. 1.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-005220/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PHIMEX Kereskedelmi Be-
téti Társaság Végelszámolás alatt (1082 Budapest, Illés
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u. 16. 1. em. 18.; cégjegyzékszáma: 01 06 722808; adószá-
ma: 20296979-2-42) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i): PHIMEX Kereskedelmi Betéti tár-
saság

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.
Lev.-cím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-002730/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való köz-
zétételét, hogy a(z) 2007. szeptember 28. napján jogerõ-
re emelkedett végzésével a(z) POROSZKAI Építõ-
ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
(1081 Budapest, Köztársaság tér 2. fszt. 11.; cégjegy-
zékszáma: 01 06 214188; adószáma: 28359472-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1116 Budapest, Kondorosi út 17.
1225 Budapest, Hugonnay Vilma u. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A+P MÓDSZER

Gazdasági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Budafoki út 16.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-003033/7. 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) OLD-SUN Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1048 Budapest, Székpatak
u. 21. 7. em. 25.; cégjegyzékszáma: 01 06 742058; adószá-
ma: 21016567-2-41) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
OLS-SUN Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CCA Adó- és Pénz-

ügyi Tanácsadó Menedzser Zrt., 1148 Budapest, Fogarasi
út 58.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-001672/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 1. napján jogerõre emelke-

dett végzésével a(z) FEROKA Vendéglátóipari és Szol-
gáltató Betéti Társaság (1081 Budapest, Kiss József
u. 15; cégjegyzékszáma: 01 06 213946; adószáma:
28350277-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VIENNA CON-
SULT Gazdasági és Adótanácsadó Kft., 1119 Budapest,
Petzvál József u. 56. fszt. 4–5.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-004000/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „Hársfa” Ipari és Szolgáltató Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (1201 Budapest, Vágó-
híd u. 26. I. ép. 10.; cégjegyzékszáma: 01 06 728901; adó-
száma: 20580339-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„Hársfa” Ipari és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.
Lev.-cím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-07-070691/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MOBILFON CITY Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2067
Szárliget, Petõfi Sándor utca 116/A; cégjegyzékszáma:
11 09 008709; adószáma: 12835081-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Fellner Jakab tér 1. fszt. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi

Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.
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A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-003936/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való köz-
zétételét, hogy a(z) 2007. október 9. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ORÁDIUM Kereskedelmi,
Ipari és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (1154 Budapest, Dessewffy u. 139.; cégjegyzék-
száma: 01 06 747743; adószáma: 21168169-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ORÁDIUM Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
7.Fpk.05-07-000730/4. 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) Cafe. hu Internet Kávézó Be-
téti Társaság „végelszámolás alatt” (3529 Miskolc, Kö-
zépszer u. 62. 9. em. 3.; cégjegyzékszáma: 05 06 012242;
adószáma: 21101601-2-05) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Cafe.hu Internet Kávézó Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-

gáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1055 Bu-
dapest, Stollár Béla u. 3/A V/1., cégjegyzékszáma: 01 10
043170.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
7.Fpk.05-07-000627/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BAJOR-HAUS Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3910
Tokaj, Füzes Lakópark 1. fszt. 2.; cégjegyzékszáma:
05 09 011249; adószáma: 13264693-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytár-
saság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cégjegyzék-
száma: 01 10 043926.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
7.Fpk.05-07-000556/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BARABEND Épületgépé-
szeti Betéti Társaság (3508 Miskolc, Futó út 70.; cég-
jegyzékszáma: 05 06 014855; adószáma: 21993758-2-05)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59., cégjegyzékszáma: 01 09 709122.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
7.Fpk.05-07-000733/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) G & G Építõipari és Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámo-
lás alatt” (3925 Prügy, Kodály Zoltán utca 21.; cégjegy-
zékszáma: 05 09 012418; adószáma: 13542687-2-05) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
G & G Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-

értékelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1091 Bu-
dapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszáma: 01 10 041596.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
7.Fpk.05-07-000731/4. 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) GOZZI Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(3525 Miskolc, Szentpáli u. 2–6.; cégjegyzékszáma:
05 06 010676; adószáma: 20655554-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):

GOZZI Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Elõzõ székhelye(i):

3531 Miskolc, Wesselényi u. 12.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-
gáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1055 Bu-
dapest, Stollár Béla u. 3/A V/1., cégjegyzékszáma: 01 10
043170.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
7.Fpk.05-07-000729/4. 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) AUTO ELEKTRO EVO
Autóelektronikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (3527 Miskolc, Tüzér
u. 12.; cégjegyzékszáma: 05 06 013094; adószáma:
21431575-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):

AUTO ELEKTRO EVO Autóelektronikai Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság

Elõzõ székhelye(i):

3529 Miskolc, Áfonyás u. 8. 9. em. 3.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-
gáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1055 Bu-
dapest, Stollár Béla u. 3/A V/1., cégjegyzékszáma: 01 10
043170.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-07-070749/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TOP-FÕNIX Logisztikai és
Szállítmányozó Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800
Tatabánya, Verebély utca 36. 4. em. 3.; cégjegyzékszáma:
11 09 009757; adószáma: 13180126-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-
gáltató Rt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V/l., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043170.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-005725/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PG CYBER CAFE HU Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (1024 Budapest, Lövõház utca 2–6., Pf. 421; cégjegy-
zékszáma: 01 09 871289; adószáma: 13750341-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1048 Budapest, Bõröndös u. 20. 10. em. 29.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG Felügyelet Fel-

számoló, Végelszámoló Vagyonrendezõ és Csõdkezelõ
Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59. 5. em. 2.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-07-070758/8. 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) UP-CONSULTING Tanácsadó-,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (2800 Tatabánya, Erdész út D ép.; cégjegyzékszá-
ma: 11 09 010555; adószáma: 13415655-2-11) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A, cégjegyzékszáma: 13 09 106294.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-002089/12. 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) ANGE DP Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1055 Buda-
pest, Balassi Bálint u. 27. 3. em. 43.; cégjegyzékszáma:
01 09 721838; adószáma: 13164988-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1039 Budapest, Nap u. 2.
1115 Budapest, Bártfai u. 49. 5. em. 17.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénz-

ügyi Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3.
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A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-005162/8. 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) TAIF Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1118 Budapest,
Regõs u. 9.; cégjegyzékszáma: 01 09 160247; adószáma:
10679775-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
AUTOHÁZ BOLDIZSÁR Szerviz és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1112 Budapest XI., Boldizsár u. 1
Jogelõd(ök):
Kelenföldi FIAT Autójavító Vállalat
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-07-000667/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) A-CAR Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (8000 Szé-
kesfehérvár, Mancz János út 4. C ép. 10. em. 33.; cégjegy-
zékszáma: 07 06 009504; adószáma: 20703365-2-07) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
A-CAR Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT

Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034 Buda-
pest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09 066529.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-07-000179/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MAESTRO RESTAURANT
Vendéglátó Betéti Társaság (5700 Gyula, Vásárhelyi Pál
utca 4. 3. em. 22.; cégjegyzékszáma: 04 06 007267; adó-
száma: 21464070-2-04) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-
gáltató Zrt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V/1., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043170.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000429/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 5. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) „MIKOVICS ÉS TÁRSA” Építõipari
Betéti Társaság (2457 Adony, Mátyás király u. 14.; cég-
jegyzékszáma: 07 06 012918; adószáma: 21957196-2-07)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Libra Közgaz-
dász Zrt., 1062 Budapest, Andrássy út 91., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 042004.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001510/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Orient-Számadó, Tanácsadó, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság „végelszámolás alatt” (4600 Kisvárda, Várday István
u. 2/B III/13; cégjegyzékszáma: 15 09 064765; adószáma:
11499129-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Orient-Számadó, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-

gi Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955. (A helyi kirendeltség cí-
me: 4900 Fehérgyarmat, Árpád u. 12.)

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070550/18. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 8. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Liesmann Hungária Ipari Betéti
Társaság (2890 Tata, Ipar utca 1.; cégjegyzékszáma:
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11 06 006787; adószáma: 20695622-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2531 Tokod, Kossuth utca 130.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONSULTATIO

Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft., 1121 Budapest,
Zugligeti út 6., cégjegyzékszáma: 01 09 062748.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001195/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 1. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MOROZ-TRADE Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 089892; adószáma:
21393158-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-002171/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) EURODATA DIGITAL Ke-
reskedelmi Kft. (1113 Budapest, Ulászló u. 49.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 368430; adószáma: 12016033-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CON-
SULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-000761/12. 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) SPRINTBAU Építõipari és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2330 Dunaharaszti,
Domb u. 38., telephelye: 2330 Dunaharaszti, Szondi
u. 69.; cégjegyzékszáma: 13 09 068931; adószáma:

10970155-2-13) 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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001237/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ALEX AND KLARA Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 092472; adószáma:
21903104-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060631.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000453/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HÁZI 2003 Ipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8400 Ajka,
Petõfi S. utca 3. fszt. 3.; cégjegyzékszáma: 19 09 507214;
adószáma: 13135164-2-19) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénz-
ügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001245/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GALASZ-21N Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki u. 18.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 089869; adószáma: 21390100-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060631.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-07-000079/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 1. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „CRAZY NIGHT” Rendezvény-
szervezõ Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (3733
Rudabánya, Bartók Béla út 36.; cégjegyzékszáma:
05 06 012179; adószáma: 20725224-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„CRAZY NIGHT” Rendezvényszervezõ Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
1111 Budapest, Lágymányosi út 13.
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
3.Fpk.11-07-070689/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 10. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ENU-BAU Építõipari és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Al-
kotmány út 20.; cégjegyzékszáma: 11 09 009402; adószá-
ma: 13068143-2-11) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-
lános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. em. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-06-004364/17. 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) Scenograf Díszlet- és Jelmezterve-
zõ, Grafikai, Fotó és Kiállításrendezõ Betéti Társaság –

végelszámolás alatt (1118 Budapest, Ménesi út 49.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 210922; adószáma: 28293138-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Scenograf Díszlet- és Jelmeztervezõ, Grafikai, Fotó és

Kiállításrendezõ Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: LEASCENTER

Befektetési és Kereskedelmi Kft., 1111 Budapest, Vak
Bottyán u. 3.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-07-000369/5. 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) TRADEXPONT Sport, Szervezõ
és Szolgáltató Betéti Társaság (5600 Békéscsaba, Haj-
nóczy u. 8.; cégjegyzékszáma: 04 06 006218; adószáma:
20711001-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BAREX Gazdasági
Tanácsadó, Kereskedõ és Szolgáltató Kft., 5540 Szarvas,
Kossuth u. 18., cégjegyzékszáma: 04 09 000901.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001263/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) AMBRASADOR Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090070; adószáma:
21424665-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-
értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedel-
mi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060370.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-07-003424/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DÁRDAI ÉS TÁRSAI
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GYÓGYSZERGYÁRTÓ KFT. (1048 Budapest, Börön-
dös u. 13.; cégjegyzékszáma: 01 09 675879; adószáma:
11771791-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
JÁSZAI-CENTER INGATLANHASZNOSÍTÓ KOR-

LÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG
Elõzõ székhelye(i):
1134 Budapest, Kassák Lajos u. 78.
1136 Budapest, Hollán Ernõ u. 31.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001271/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) RYMIR Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki u. 18.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 090642; adószáma: 21491036-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-
értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedel-
mi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060370.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-07-000857/11. 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) NUTZEN Transport Teherfu-
varozó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1157 Budapest, Nyírpalota u. 57.; cégjegyzékszáma:
01 09 673778; adószáma: 12404023-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
INTERJURES Magyarország Tanácsadó és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1052 Budapest, Váci u. 9. 1. em. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LEASCENTER

Befektetési és Kereskedelmi Kft., 1111 Budapest, Vak
Bottyán u. 3.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-06-002299/19. 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) CANCEL-SLY Számítás-
technikai Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
(1215 Budapest, Ív u. 36/B; cégjegyzékszáma:
01 06 716538; adószáma: 20141185-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1211 Budapest, Táncsics Mihály u. 63. 3. em. 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CON-

SULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-005202/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TECHNO-M Gépipari és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság [1158
Budapest, Neptun u. 36. (elõzõ székhelye: 1158 Budapest,
Adria u. 35/B); cégjegyzékszáma: 01 09 167984; adószá-
ma: 10773051-2-42] adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TECHNO-M Építõ-, Szerelõ-, Termelõ és Kereskedel-

mi Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Libra Közgaz-

dász Zrt., 1062 Budapest, Andrássy út 91., levelezési cím:
1364 Budapest, Pf. 87.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-005225/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KONNEX-2000 Szolgáltató és Köz-
vetítõi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (1082 Budapest, Vajdahunyad u. 3.; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 727875; adószáma: 10938418-2-42) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KONNEX-2000 Szolgáltató és Közvetítõi Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
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Elõzõ székhelye(i):
1143 Budapest, Róna köz 17.
1149 Budapest, Róna u. 61.
2311 Dunaharaszti, Fõ u. 66.
2030 Érd, Szigetvár u. 33.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági

Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16. II/17.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-003370/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 22. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KLEIN ANTIK 2003 Ipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1081 Budapest, Szilágyi utca 5.; cégjegyzékszáma:
01 09 720864; adószáma: 13143680-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1081 Budapest, Népszínház u. 40.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Se-

rec-L Könyvszakértõi, Auditálási Könyvelési és Adószak-
tanácsadó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, levele-
zési cím: 1537 Budapest 114., Pf. 453/449.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070482/14. 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) Hun Food Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (2519
Piliscsév, Béke út 139.; cégjegyzékszáma: 11 09 012003;
adószáma: 13318572-2-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2083 Solymár, Vasút utca 13/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-06-006797/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 7. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SZÜROVÁR Termelõ Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (1139 Budapest, Fáy u. 58.; cégjegyzékszáma:
01 09 679011; adószáma: 11058485-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
5600 Békéscsaba, Kórház u. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT

Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti Mik-
lós u. 2.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001334/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TATYIRA-2002 Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090536; adószáma:
21477625-2-15) 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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000348/7. 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) TOTÁL-ÉP Szolgáltató és Kereske-
delmi Betéti Társaság (5000 Szolnok, Abonyi u. 22.; cég-
jegyzékszáma: 16 06 004851; adószáma: 26061452-2-16)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SARKI NYOMDA Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Óvoda u. 12
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.
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A Csongrád Megyei Bíróság
9.Fpk.06-07-000439/8. 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) FUTURE-PLAST 2004 Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (6640 Csongrád,
Dózsa Gy. tér 4–14. 1. em. 3.; cégjegyzékszáma:
06 06 014566; adószáma: 21970953-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG FELÜGYE-
LET Felszámoló, Végelszámoló, Vagyonr. és Csõdke-
zelõ Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59. V. em. 2., cég-
jegyzékszáma: 01 09 566915. (A helyi kirendeltség címe:
6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001272/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 29. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ZAMIG 21N Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki u. 18.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 089765; adószáma: 21372238-2-15)
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 Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070735/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) VILAX Ipari Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társasdág „végelszámo-
lás alatt” (2500 Esztergom Deák F. u. 7.; cégjegyzékszá-
ma: 11 09 005096; adószáma: 11197597-2-11) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
VILAX Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA Fel-

számoló és Tanácsadó Kft., 2890 Tata, Ady E. u. 67., cég-
jegyzékszáma: 11 09 002635.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-07-000241/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 19. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Hungária 14. Project Beruházó és
Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (7621 Pécs,
Rákóczi u. 62–64.; cégjegyzékszáma: 02 09 068520; adó-
száma: 12978513-2-02) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7624 Pécs, Csillagvirág utca 8.
7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. em., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 042854.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-005929/6. 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) LUDAHÓ Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (1103 Budapest, Noszlopy u. 1.; cégjegyzék-
száma: 01 09 692884; adószáma: 12566507-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
LUDAHÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Elõzõ székhelye(i):
1139 Budapest, Szegedi út 12. 7. em. 29.
1142 Budapest, Öv u. 193–195. D ép. 2. em. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.
Lev.-cím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001330/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 30. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MAROLMA Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4532 Nyírtura, Táncsics
u. 24.; cégjegyzékszáma: 15 06 089903; adószáma:
21393828-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001234/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) NTOU Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki út 18.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 090716; adószáma: 21498590-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-
értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedel-
mi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060370.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-002188/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) CIPPÓRA ’99 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1088 Budapest, Szentki-
rályi u. 15. 3. em. 7/A; cégjegyzékszáma: 01 06 725739;
adószáma: 20370965-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-005094/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 8. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FELBER Építõipari, Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (1076 Budapest,
Péterfi u. 41.; cégjegyzékszáma: 01 06 759674; adószáma:
21820054-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001511/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Raszvjoti-Rusz Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4624 Tiszabezdéd, Sport
u. 32.; cégjegyzékszáma: 15 06 087945; adószáma:
20899235-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-
értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedel-
mi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060370.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-003779/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KINDZSÁL Régiségkereskedõ Be-
téti Társaság végelszámolás alatt (1064 Budapest, Pod-
maniczky u. 61. II/20.; cégjegyzékszáma: 01 06 317075;
adószáma: 28496719-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KINDZSÁL Régiségkereskedõ Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING

Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRt., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3. Levelezési cím: 1539 Bp.,
Pf. 692.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-000557/13. 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) „SZIKLAI” Építõipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1119 Buda-
pest, Galambóc u. 37.; cégjegyzékszáma: 01 09 261609;
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adószáma: 10813621-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1082 Budapest, Harminckettesek tere 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-

moló és Csõdmenedzser Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félem. 13.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001445/4. 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) MÁRVIN-GOLD Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4552 Napkor, Nyárfa u. 36.; cégjegyzékszáma:
15 09 070968; adószáma: 12936797-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MÁRVIN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6200 Kiskõrös, Ady E. utca 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest VI., Pau-
lay Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Zala Megyei Bíróság
2.Fpk.20-07-020447/4. 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) BURJÁN és Társa Épületgépészeti,
Tervezõ Kivitelezõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság (8800 Nagykanizsa, Bartók B. u. 12. B. ép.
1. em. 1.; cégjegyzékszáma: 20 06 037833; adószáma:
21804397-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági
Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5., cégjegyzékszáma: 14 09 306648.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-005786/6. 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) Carnet-2000 Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1111
Budapest, Karinthy Frigyes út 18. I/1.; cégjegyzékszáma:
01 09 669842; adószáma: 12362059-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER
& CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Ár-
pád u. 57–59. I. em. 8.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001235/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HEJRO-21N Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki u. 18.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 089933; adószáma: 21398098-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-
értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedel-
mi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060370.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-001722/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 27. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) CONTROLLSYS Ingatlanforgal-
mazó és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû
Társaság (1173 Budapest, Szárhegy utca 12. B lház.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 070698; adószáma: 10427619-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
INTERSOFT – R + S Kereskedelmi Kft.
CONTROLLSYS Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1055 Budapest V., Sas (Guszev) u. 10.
1125 Budapest, Istenhegyi út 31/B
1125 Budapest, Tusnádi u. 17/A
1174 Budapest, Melczer u. 9.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-
moló és Csõdmenedzser Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félem. 13.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-000636/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) IKO-SIGMA Számítástech-
nikai Korlátolt Felelõsségû Társaság „felszámolás
alatt” (1092 Budapest, Ráday utca 31/B; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 681483; adószáma: 11886912-2-43) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
IKO-SIGMA Számítástechnikai Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1214 Budapest, Szabadság u. 49. A ép. 2. em. 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I. em. 1.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070641/9. 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) PRO-VILL Szolgáltató Betéti Tár-
saság (2921 Komárom, Tavasz utca 2/A; cégjegyzékszá-
ma: 11 06 005907; adószáma: 20208963-2-11) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-
lános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. em. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001244/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) NASZTYA-NAT Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
utca 14.; cégjegyzékszáma: 15 06 090615; adószáma:

21488759-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4600 Kisvárda, Litki út 18.
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 Zala Megyei Bíróság
2.Fpk.20-08-020005/4. 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) „Gránitedény” Gyártó Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (8360 Keszthely, Szendrey
telep 1.; cégjegyzékszáma: 20 09 066402; adószáma:
13314365-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági
Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5., cégjegyzékszáma: 14 09 306648.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001338/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BUTI-KELET 08. Építõipari Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4564 Nyírmada,
Újfényes-tanya 1.; cégjegyzékszáma: 15 06 093667; adó-
száma: 22201137-2-15) adós fizetésképtelenségét megálla-
pította 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 Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-07-000259/19. 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) CONZOL Építõipari és Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7342 Mágocs,
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Béke u. 36.; cégjegyzékszáma: 02 09 061741; adószáma:
11004431-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
7342 Mágocs, Szabadság u. 39.
Jogelõd(ök): CONZOL Építõipari Bt.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szol-

gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1132 Budapest,
Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070142/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SIM-BAL Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság (2840 Oroszlány, Petõfi S. út 14.
1. em. 4.; cégjegyzékszáma: 11 06 006642; adószáma:
20647344-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági
Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B 2/17.,
cégjegyzékszáma: 01 09 867547.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000528/16. 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) MEZÕ-CORN Mezõgazdasági Ter-
melõ, Feldolgozó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (7940 Szentlõrinc, Munkácsy M. u. 47.; cég-
jegyzékszáma: 02 09 067681; adószáma: 12699786-2-02)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CLIENS Gazdasági
Tanácsadói, Ügyvitelszervezõi és Könyvszakértõi Kft,
7623 Pécs, Rét u. 15., cégjegyzékszáma: 02 09 000169.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-003387/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Armira-Frucht Kereskedel-
mi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1214 Budapest, Kri-

zantén u. 10. 2. em. 7.; cégjegyzékszáma: 01 09 866161;
adószáma: 13649959-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Imker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Elõzõ székhelye(i):
1212 Budapest, József Attila utca 44.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Libra Közgaz-

dász Zrt., 1062 Budapest, Andrássy út 91., levelezési cím:
1364 Budapest, Pf. 87.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-003266/10. 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) KLUBPETROL Üzemanyag Érté-
kesítõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (1024 Budapest,
Rómer Flóris u. 4/A; cégjegyzékszáma: 01 09 690289; adó-
száma: 12516478-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRt., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3. Levelezési cím: 1539 Bp.,
Pf. 692.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000181/20. 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) PC Forrás Számítás-
technikai Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (7622 Pécs, Verseny u. 1/B; cégjegyzékszáma:
02 09 067937; adószáma: 12797107-2-02) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-002208/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 12. napján jogerõre emel-

966 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/7. szám



kedett végzésével a(z) Expressz-L. Generál Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1044 Budapest, Me-
gyeri út 230. 2. em. 4.; cégjegyzékszáma: 01 09 730252;
adószáma: 13340124-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
Expressz-L. Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanács-

adó Kft., 1107 Budapest Mázsa tér 5–7. Levelezési cím:
1539 Bp., Pf. 630.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001487/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 4. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SUSULY-TRANS Közúti áru-
szállító és Szolgáltató Betéti Társaság (4700 Máté-
szalka, Alkotmány utca 37. 2. em. 8.; cégjegyzékszáma:
15 06 089202; adószáma: 21138454-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„Tamás R. és Tamás M. 2001” Kereskedelmi Szolgál-

tató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4465 Rakamaz, Petõfi u. 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT

Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
út 131/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-002851/8. 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) Szabó Hardver Rendszerek Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1091 Budapest, Üllõi út 83. fszt. 7.; cégjegyzékszáma:
01 09 864381; adószáma: 13613712-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-
zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., 1276 Bu-
dapest, Pf. 77.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-006298/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ALARGO TRADE Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (1136 Budapest Hollán Ernõ u. 16 III/1; cégjegy-
zékszáma: 01 06 418639; adószáma: 28632942-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ALARGO TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER

& CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Ár-
pád u. 57–59. I. em. 8.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000012/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 23. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Petrucsik Gépjármû Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3300
Eger, Rákóczi u. 94.; cégjegyzékszáma: 10 09 026847;
adószáma: 13660965-2-10) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Petrucsik Gépjármû Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Petrucsik Használtcikk- és Gépjármû Kereskedelmi,

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: FISKÁLIS Gazdasá-

gi és Pénzügyi Szolgáltató Kft., 1027 Budapest, Varsányi
Irén utca 38. fszt. l., cégjegyzékszáma: 01 09 689092.

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-07-000692/4. 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) „BEJZAKU” Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(6726 Szeged, Vedres u. 13. 1. em. 2.; cégjegyzékszáma:
06 06 014826; adószáma: 22141136-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
„BEJZAKU” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084. (A helyi
kirendeltség címe: 6720 Szeged, Deák F. u. 2. mfszt. 7.)

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000264/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 3. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) EURÉKA Lakókert Új Kereskedelmi és
Szolgáltató Központ Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8000 Székesfehérvár, Táncsics M. utca 6. 1. em. 4.; cég-
jegyzékszáma: 07 09 010928; adószáma: 13428042-2-07)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ
Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Mikes u. 9–11., cégjegy-
zékszáma: 17 09 001262.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000655/5. 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) Jocika és Társa 2004 Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (8053 Bodajk,
Kálvária utca 29.; cégjegyzékszáma: 07 06 013820; adó-
száma: 21023123-2-07) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Korcsok és Társa Fémmegmunkáló Betéti Társaság
ÉRHO-SZER Fémmegmunkáló és Szolgáltató Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8100 Várpalota, Szabolcska M. u. 16. 3. em. 7.
8100 Várpalota, Szabolcska M. u. 85.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-003915/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BRUTUS Vállalkozó, Kivitelezõ és
Szolgáltató Betéti Társaság Végelszámolás alatt (1095
Budapest IX., Gát u. 24; cégjegyzékszáma: 01 06 317880;
adószáma: 28505099-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BRUTUS Vállalkozó, Kivitelezõ és Szolgáltató Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.
Lev.-cím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-004199/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DIREKTCOM MÉDIA Kommuni-
káció és Direktmarketing Betéti Társaság „végelszá-
molás alatt” (1215 Budapest, Duna u. 42.; cégjegyzékszá-
ma: 01 06 727306; adószáma: 20541217-2-43) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
DIREKTCOM MÉDIA Kommunikáció és Direktmar-

keting Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER

& CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Ár-
pád u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-04-005354/25. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 8. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TIZOFE Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1143 Budapest,
Francia út 6. 1. em. 16.; cégjegyzékszáma: 01 09 674388;
adószáma: 12398100-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: LEASCENTER
Befektetési és Kereskedelmi Kft., 1111 Budapest, Vak
Bottyán u. 3.
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A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-002962/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) CreVal Reklám Szolgáltató Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (1082 Budapest, Vajda-
hunyad út 3.; cégjegyzékszáma: 01 06 720359; adószáma:
24523701-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
CreVal Reklám Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2100 Gödöllõ, Szabadság u. 11. IV/l4.
1022 Budapest, Barsi u. 3.
2146 Mogyoród, Szilvás u. 11/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER

& CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Ár-
pád u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-001099/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) JF-TRANS Szállítmányozási és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1211
Budapest, II. Rákóczi F. út 195–230.; cégjegyzékszáma:
01 09 705527; adószáma: 12830756-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
IMMO-TRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
KUNTRANS Szállítmányozási és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1045 Budapest, Berda József u. 44. 8. em. 47.
1095 Budapest, Soroksári út 48.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VIENNA CON-

SULT Gazdasági és Adótanácsadó Kft., 1119 Budapest,
Petzvál József u. 56. fszt. 4–5.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-003167/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 17. napján jogerõre emelke-

dett végzésével a(z) B PONT B Szolgáltató Betéti Társa-
ság „v. a.” (1156 Budapest, Nyírpalota u. 58.; cégjegyzék-
száma: 01 06 734795; adószáma: 20736200-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
B PONT B Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1144 Budapest, Füredi u. 11/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-

sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
Ottó u. 6–8.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-003286/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NÉPAUTÓ Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alat” (1134 Budapest, Csángó u. 2; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 363589; adószáma: 10963104-2-41) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
NÉPAUTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1138 Budapest, Népfürdõ u. 15/E I. em. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: L Q D Pénzügyi és

Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-06-006649/19. 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) K. K. Hungária Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1213 Buda-
pest, Gyepsor utca 21.; cégjegyzékszáma: 01 09 739647;
adószáma: 12352225-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2117 Isaszeg, Csata út 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-

zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., 1276 Bu-
dapest, Pf. 77.
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A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-06-007088/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 9. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) JANNY Szolgáltató Betéti Társa-
ság (1196 Budapest, Kisfaludy u. 98.; cégjegyzékszáma:
01 06 723149; adószáma: 20306092-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1111 Budapest, Budafoki u. 16–18. 4. em. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: F1 Consulting Fel-

számoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1115 Budapest,
Ildikó u. 21.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-002303/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 8. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TRIO FIT Kereskedõ, Szolgál-
tató és Kiadó Korlátolt Felelõsségû Társaság (1148
Budapest, Fogarasi út 41. 1. em. 6.; cégjegyzékszáma:
01 09 565693; adószáma: 12216439-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1063 Budapest, Szondi u. 44/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági

Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001409/4. 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) „UNIÓ-PLUS 2004” Gépjár-
mûvezetõképzõ Szolgáltató- és Kereskedelmi Betéti
Társaság (4341 Nyírvasvári, Rózsatelep 2.; cégjegyzék-
száma: 15 06 091140; adószáma: 21539886-2-15) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1077 Bu-
dapest, Dohány u. 54., cégjegyzékszáma: 01 09 690835.
(A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai
u. 30.)

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-004447/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 2. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Böjtös és Társai Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1161 Budapest, Rákóczi út 76.; cégjegyzékszáma:
01 06 112794; adószáma: 28207564-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Böjtös és Társai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1141 Budapest, Paskálmalom u. 8/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALLEGO Vagyon-

kezelõ és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1054 Budapest, Hold
u. 21. II/4.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001415/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DISZANA-21 Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
u. 22.; cégjegyzékszáma: 15 06 089579; adószáma:
21194083-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Vasvári P. u. 3.)

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-06-005856/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MARTONCAT Vendéglátóipari
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1092 Budapest, Bakáts
tér 2. 1. em. 7.; cégjegyzékszáma: 01 09 704024; adószá-
ma: 12799680-2-43) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ALLEGO Vagyon-
kezelõ és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1054 Budapest, Hold
u. 21. II/4.
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A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-06-006238/14. 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) „SZALAI és SZALAI” Ven-
déglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság (1089 Buda-
pest, Sárkány u. 14.; cégjegyzékszáma: 01 06 110421;
adószáma: 28169271-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„SZALAI ÉS APJA” Vendéglátó és Kereskedelmi Be-

téti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-001641/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. június 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Fundi Állat és Állateledel Kis és
Nagykereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (1182 Budapest, Lászlófalva u. 5.; cégjegyzékszá-
ma: 01 06 417277; adószáma: 28616807-2-43) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Fundi Állat és Állateledel Kis és Nagykereskedelmi Be-

téti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1182 Budapest, Lászlófalva u. 5.
1147 Budapest, Csömöri u. 9–11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER

& CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Ár-
pád u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-001971/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 17. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Moloko Üzemeltetési, Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1083
Budapest, Práter u. 52. 7. em. 23/A; cégjegyzékszáma:
01 09 700122; adószáma: 12505203-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6400 Kiskunhalas, Bokányi Dezsõ u. 7. 1. em. 2/A
6400 Kiskunhalas, Malomsor 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,

Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr u. 8. I. em. 5.

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-07-000281/7. 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) DADU Szolgáltató és Kereskedelmi Be-
téti Társaság (3100 Salgótarján, Fáy András krt. 70.; cég-
jegyzékszáma: 12 06 004895; adószáma: 21958056-2-12)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVENT Vállalko-
zásfejlesztési, Kereskedelmi és Továbbképzõ Kft., 3100
Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09 000931.

A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000663/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) K & P „COMPASS” 2005 Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6721 Szeged, Maros utca 9. C lház. 1. em. 3.; cégjegyzék-
száma: 06 09 009856; adószáma: 13478580-2-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
„COMPASS” 2005 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
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 Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000462/18. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 25. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) NAMÉNY-CEMENT GROUP Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
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ság (4024 Debrecen, Batthyány utca 22.; cégjegyzékszá-
ma: 09 09 010957; adószáma: 13347138-2-09) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4030 Debrecen, Vágóhíd utca 6.
4026 Debrecen, Bem tér 10. B ép. fszt. 1.
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 Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-08-000001/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 23. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Bátonyterenyei Építõipari és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (3070 Bátonyterenye, Kossuth u. 2.; cégjegyzékszá-
ma: 12 09 003190; adószáma: 11761675-2-12) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Bátonyterenyei Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Jogelõd(ök):
Bátonyterenyei Ingatlankezelõ és Kommunális Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: B & B Gazdasági

Tanácsadó Kft., 3100 Salgótarján, Kun utca 2., cégjegy-
zékszáma: 12 09 001547.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000446/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GRATISFON Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(7629 Pécs, Szabó I. utca 16.; cégjegyzékszáma:
02 06 069114; adószáma: 20685513-2-02) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GRATISFON Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
7632 Pécs, Diana tér 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Portfólió Befektetési

és Vállalkozási Kft., 7400 Kaposvár, Virág utca 21., cég-
jegyzékszáma: 14 09 000928.

A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000510/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 19. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) CITRUS TRADE Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(6725 Szeged, Kálvária sgt. 87.; cégjegyzékszáma:
06 09 003847; adószáma: 11099987-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CITRUS TRADE Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6728 Szeged, Fonógyári út 10.
6726 Szeged, Ábel u. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanács-

adó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 705817. (A helyi kirendeltség címe: 6771 Sze-
ged, Makai út 21.)

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-07-000632/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) LESTYÁN 2004 VENDÉG-
LÁTÓ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BE-
TÉTI TÁRSASÁG „végelszámolás alatt” (6753 Szeged
(Tápé), Árnyas u. 33.; cégjegyzékszáma: 06 06 014447;
adószáma: 21939176-2-06) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
LESTYÁN 2004 VENDÉGLÁTÓ, KERESKEDELMI

ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-

moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271. (A helyi ki-
rendeltség címe: 6771 Szeged, Makai út 21.)

A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000566/11. 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) FLÓRA 2006. Mezõgazdasági és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (6722
Szeged, Hajnóczy u. 30.; cégjegyzékszáma: 06 09 008699;
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adószáma: 13090568-2-06) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KOCSIS FLÓRA Mezõgazdasági és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság
KOCSIS FLÓRA Kereskedelmi és Termelõ Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
FLÓRA SZEGED Mezõgazdasági és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági

Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B, cég-
jegyzékszáma: 01 09 867547. (A helyi kirendeltség címe:
6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-07-000583/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) RÉZSÜ 2001 Építõipari és Ke-
reskedelmi Betéti Táraság (6630 Mindszent, Búzavirág
u. 37.; cégjegyzékszáma: 06 06 013002; adószáma:
21174463-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyon-
kezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104. (A helyi kiren-
deltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-001097/13. 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) SOMA HOCHBAU Építõ-
ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (1215 Budapest, Ady Endre u. 21. III/15.,
telephelye: 1157 Bp., Zsókavár u. 32. III/12.; cégjegyzék-
száma: 01 09 565665; adószáma: 12196609-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: l399 Bp., Pf. 701/313.

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-08-000002/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 23. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Bátonyterenyei Foglalkoztatási
Közhasznú Társaság „végelszámolás alatt” (3070
Bátonyterenye, Kossuth u. 2.; cégjegyzékszáma:
12 14 000028; adószáma: 21779020-2-12) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Bátonyterenyei Foglalkoztatási Közhasznú Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: B & B Gazdasági

Tanácsadó Kft., 3100 Salgótarján, Kun utca 2., cégjegy-
zékszáma: 12 09 001547.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-002503/5. 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) GOLD TISZI Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. végelszámolás alatt (1133 Budapest,
Zsilip utca 13.; cégjegyzékszáma: 01 09 665766; adószá-
ma: 12323274-2-41) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GOLD TISZI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1202 Budapest, Lázár u. 23.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ASKWHO Szolgál-

tató Kft., 1142 Budapest, Tatai u. 13.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
10.Fpk.15-07-001216/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 31. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) GAJITEJA Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
u. 22.; cégjegyzékszáma: 15 06 088922; adószáma:
21088706-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT
Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
út 131/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-006458/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 28. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ÉPGÉPSZOLG Víz-, Gáz-, Köz-
pontifûtésszerelõ és Közmûépítõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság (1117 Budapest, Bölcsõ u. 13. 3. em. 3.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 365749; adószáma: 10987955-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1012 Budapest, Várfok u. 8.
Jogelõd(ök):
ÉPGÉPSZOLG Víz-, Gáz-, Központifûtésszerelõ és

Közmûépítõ Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL

Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Zala Megyei Bíróság
2.Fpk.20-08-020017/3. 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) FRENDIK Építõipari és Szolgáltató
Betéti Társaság (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D.
tér 3.; cégjegyzékszáma: 20 06 038164; adószáma:
21936829-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyv-
szakértõ és Szaktanácsadó Kft., 9800 Vasvár, Szentmi-
hályfalvi u. 19/A, cégjegyzékszáma: 18 09 100615.

A Zala Megyei Bíróság
2.Fpk.20-08-020019/3. 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) GETTA-TRANSPORT Kereske-
delmi és Fuvarozási Betéti Társaság (8900 Zalaeger-
szeg, Hegyalja u. 47. 1. em. 3.; cégjegyzékszáma:

20 06 038119; adószáma: 21914609-2-20) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyv-
szakértõ és Szaktanácsadó Kft., 9800 Vasvár, Szentmi-
hályfalvi u. 19/A, cégjegyzékszáma: 18 09 100615.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-07-000301/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KANGOO-KER. Szolgáltató és Ke-
reskedelmi Betéti Társaság (5700 Gyula, Oláh György
utca 6.; cégjegyzékszáma: 04 06 008139; adószáma:
22186845-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanács-
adó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 705817.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000519/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) „PEWOBAU” Építõ és Kereskedel-
mi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (7400 Kaposvár, Cseri u. 4.; cégjegyzékszáma:
14 09 306552; adószáma: 13452964-2-14) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„PEWOBAU” Építõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8229 Csopak, Homokbánya utca 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és

Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó, Széche-
nyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000474/12. 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) SZÖLLÕSI Építõipari és
Szolgáltató Betéti Társaság (7632 Pécs, Nagy Imre
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utca 35. 5. em. 13.; cégjegyzékszáma: 02 06 070920; adó-
száma: 21438345-2-02) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-07-000325/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BONUS-GAMES Nyerõauto-
mata Üzemeltetõ Kft. (5830 Battonya, Nagy-György A.
u. 1.; cégjegyzékszáma: 04 09 007095; adószáma:
13320339-1-04) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Zala Megyei Bíróság
2.Fpk.20-08-020001/4. 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) WEBENGINE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (8360 Keszthely, Lovassy
utca 6. C ép.; cégjegyzékszáma: 20 06 037321; adószáma:
21390629-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-
ságmenedzser és Felszámoló Részvénytársaság, 1145
Budapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10
043681.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-000750/7. 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) „ROZMEN” Építõipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4535 Nyírib-
rony, Dózsa Gy. út 14.; cégjegyzékszáma: 15 06 093420;

adószáma: 22144342-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4335 Kántorjánosi, Szabadság út 70.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL

Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060631.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000585/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 26. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Maróti és Társa Villanyszerelõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság (7631 Pécs, Nagyposta-
völgy felsõ 3.; cégjegyzékszáma: 02 09 068577; adószá-
ma: 12997321-2-02) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001205/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KORSZTÁT-2001 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Kórház
u. 55.; cégjegyzékszáma: 15 06 089079; adószáma:
21116966-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-07-000305/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 25. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Gyulai Markológép Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (5700 Gyula, Kiss János
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altábornagy u. 15.; cégjegyzékszáma: 04 09 006267; adó-
száma: 13243498-2-04) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanács-
adó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 705817.

CÉGHIRDETMÉNYEK

Felhívás vagyon értékesítésére

Az A CONT(O)-ROLL Kft. (Cg.: [01 09 681843]; 1023
Budapest, Árpád fejedelem u. 40–41.) mint a Natur Aqua
2003 Kft. „f. a.” (Cg.: [14 09 305601]; 7400 Kaposvár,
Fõ u. 14.) kijelölt felszámolója az alábbi

nyilvános pályázatot

írja ki.
Értékesítésre kerül a Natur Aqua 2003 Kft. „f. a.” tulaj-

donában lévõ 7 részes, ónémet antik hálószobabútor,
2 db ágy (felújított, hosszabbított), 2 db éjjeliszekrény,
2 db nagyszekrény, 1 db fésülködõasztal márványlappal.

A bútorok együttes irányára: 4 600 E Ft.
Az értékesítés feltételei:
A pályázaton való részvétel feltétele a megpályázni kí-

vánt ingatlanok irányára 10%-ának megfelelõ bánatpénz-
nek a felszámoló Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.-nél
kezelt 10300002-20609807-00003285 számú bankszám-
lájára történõ befizetése, illetve az errõl szóló igazolásnak
a pályázathoz történõ csatolása. A bánatpénz a vételárba
beszámít, sikertelen pályázat esetén 8 banki napon belül
kamatmentesen visszafizetésre kerül.

A bánatpénznek a pályázat benyújtásának idõpontjáig
jóváírásra kell kerülnie a fenti számlán. Az átutaláson kér-
jük feltüntetni a „bánatpénz” megjelölést.

A pályázó ajánlatát legkésõbb a Cégközlönyben történõ
megjelenést (2008. február 7.) követõ 15. nap 24 órájáig
adja postára, amelyet kizárólag a felszámoló címére lehet
postázni kettõs zárt borítékban akként, hogy a pályázatot
tartalmazó zárt borítékon „Natur Aqua Kft. „f. a.” megje-
lölésen kívül más nem szerepelhet.

A pályázatnak tartalmaznia kell a kiírás szerinti vagyon-
tárgyak megjelölését, a pályázó adatait; társaság esetén
30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt,
az eljárásra jogosult személy meghatalmazását, a fizetés
módját, az ajánlott vételárat.

A felszámoló felhívja az ajánlattevõk figyelmét, hogy
ajánlataikat a vagyontárgyak természetben való megtekin-
tését követõen tegyék meg. Az értékesíteni kívánt tárgyi

eszközök vonatkozásában a garanciális és kellékszavatos-
ságot kizárjuk.

A pályázatok elbírálása:
A benyújtott pályázatok felbontására a közjegyzõ és a

felszámoló jelenlétében a beadási határidõt követõ 15 na-
pon belül kerül sor, elbírálása a bontást követõ 15 napon
belül történik.

A pályázatban részt vevõk az elbírálás eredményérõl ér-
tesítést kapnak. Amennyiben ugyanazon vagyontárgyra
több (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-ban eltérõ)
árajánlat érkezik, a felszámoló tárgyalást tûz ki, melynek
idõpontjáról és helyérõl az érdekelt feleket írásban értesíti.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem
jelent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló – meg-
felelõ ajánlat hiányában – a pályázatot eredménytelenné
nyilváníthatja.

Szerzõdéskötésre a nyertes pályázókkal a pályázatok el-
bírálását követõ 8 munkanapon belül kerül sor, a teljes
vételár egyidejû kiegyenlítésével (vagy a teljes vételár ki-
egyenlítésérõl az adásvételi szerzõdés rendelkezik).

Külön felhívjuk az elõvásárlásra jogosultak figyelmét,
hogy elõvásárlási jogukat jelen pályázati eljárás keretében
gyakorolhatják. A beszámítást a csõdtörvény kizárja.

Érdeklõdni a következõ telefonszámon lehet: Darázs
Bernadett, 06 (82) 413-652, 06 (30) 236-0491.

A CONCUR Befektetési Kft. (cégjegyzékszám:
[10 09 068182]; 1066 Budapest, Teréz krt. 6.) mint a
VIABERT Kereskedelmi és Fuvarozó Kft. „f. a.” (cég-
jegyzékszám: [08 09 008493]; 9025 Gyõr, Kossuth
L. u. 77.; adószáma: [11110244-2-08]) felszámolója, az
1991. évi IL. törvény 49/A. § (1) bekezdés alapján

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja az alábbi követelést:
1. Az értékesítésre kerülõ követelés:
A VIABERT Kereskedelmi és Fuvarozó Kft. „f. a.”-nak

Csizmadia Györggyel (9022 Gyõr, Árpád u. 40.) szemben
támasztott, elszámolási kötelezettség jogcímû 9 301 293 Ft
és ennek 2005. október 29-tõl járó évi 6%-os kamata
összegû követelés, amelyre nézve a Gyõr-Moson-Sopron
Megyei Bíróság által kibocsátott fizetési meghagyás 2007.
szeptember 25-én jogerõre emelkedett.

A követelés kifejezetten bizonytalanul behajtható köve-
telés, amely értékéért, behajthatóságáért, illetve érvénye-
síthetõségéért a kiíró felelõsséget nem vállal. A pályázó-
nak vállalnia kell a pályázatban a perrel kapcsolatban fel-
merülõ költségeket, valamint tudomásul kell vennie, hogy
a követelés behajthatósága bizonytalan.

2. Az értékesítés feltételei:
A fizetés készpénzfizetéssel történhet, egy összegben

vagy részletben. A pályázó a pályázat benyújtásával egy-
idejûleg 100 000 Ft-ot bánatpénzként köteles a felszámo-
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lónál letétbe helyezni. A bánatpénz után kamat nem jár, de
kezelési költséget sem számít fel a felszámoló. Az ered-
ménytelenül pályázóknak a bánatpénz visszajár, az elbírá-
lási idõ utáni 8 napon belül.

3. Ajánlatok benyújtása és egyéb feltételek:
Az ajánlatot pályázat útján, írásban kell benyújtani,

ajánlott levélben „Pályázat” megjelöléssel a felszámoló
1066 Budapest, Teréz krt. 6. sz. alatti címére.

A pályázat benyújtásának kezdõ idõpontja a jelen hir-
detménynek a Cégközlönyben való megjelenését (2008.
február 7.) követõ 15. nap, a pályázatok benyújtására nyit-
va álló határidõ az e naptól számított 15 napon belüli idõ-
tartam.

A pályázatnak ezen idõtartam alatt be kell érkeznie. Mi-
nimális vételár: 400 000 Ft.

A pályázatokat közjegyzõ jelenlétében a felszámoló ál-
tal kijelölt bizottság bontja fel és bírálja el, a pályázat beér-
kezésére nyitva álló határidõ utolsó napjától számított
45 napon belül.

Érvénytelen az a pályázat, amely nem írásbeli, vagy be-
számítást tartalmaz, vagy nem készpénzfizetést ígér, vagy
nem határidõben érkezett, illetve a pályázó a bánatpénzt
nem helyezte letétbe határidõben, vagy a pályázat egyéb-
ként nem felel meg a kiírási feltételeknek, illetve nem jelöl
meg konkrét vételárat, vagy az árat más pályázattól teszi
függõvé. Meg kell jelölni a pályázatban a fizetés határide-
jét, és az esetleges biztosítékokat.

Nem természetes személy pályázónak igazolnia kell hi-
telt érdemlõ módon a nyilvántartásba vételét.

A felszámoló a legmagasabb árat kínáló pályázót része-
síti elõnyben.

A felszámoló fenntartja a jogot – megfelelõ pályázat hi-
ányában – a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

Érdeklõdni dr. Kárpáti Péter felszámolóbiztosnál, a
342-2371 vagy a 267-8463-as telefonszámon lehet, vagy
személyesen a felszámoló, 1066 Budapest, Teréz krt. 6.
I. I/B alatti irodájában, munkaidõben.

A PECUNIAAGORA Kereskedelmi Szolgáltató és
Tanácsadó Zrt. (Cg.: [20 10 040179]; 8900 Zalaegerszeg,
Békeligeti u. 1.) mint a Hidroterra Környezet- Talaj és
Vízvédelmi Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [20 09 060728];
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 12. IV. em.) Zala Me-
gyei Bíróság 1. Fpk. 20-05-020189/11. számú végzésével
kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a Hidroterra Kft. „f. a.” tulajdo-
nát képezõ Hahót külterületén levõ, 0233/3. hrsz.-ú,
100 001 m2 (213.51 AK) területû gyep, rét megnevezésû
ingatlant.

Irányár: 2 000 000 Ft (kettõmillió forint).
Bánatpénz: 200 000 Ft (kettõszázezer forint).

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pon-
tos címét, a beígért vételárat (nettó ár Ft + áfa). A pályá-
zathoz mellékelni kell, ha a pályázó vállalkozó, a vállal-
kozói igazolvány másolatát, gazdasági társaságnál a
cégkivonatot, illetve másolatát, minden esetben a pályá-
zó adószámát, statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát,
valamint a bánatpénz befizetését (átutalását) bizonyító
banki igazolást és a pályázatban megjelölt (beígért)
bruttó vételár (nettó ár Ft + áfa) és a bánatpénz
különbözetére vonatkozó banki fedezetigazolást.

A pályázatban való részvétel feltétele a bánatpénz befi-
zetése legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig,
a felszámoló által az érdeklõdõknek megadott bank-
számlára.

A bánatpénz befizetését bizonyító banki bizonylat má-
solatát a pályázathoz mellékelni kell.

A pályázónak (vevõnek) a bruttó vételár (nettó ár
Ft + áfa) megfizetése mellett szerzõdéses formában át kell
vállalnia az adásvételi szerzõdés megkötésével együtt az
eladótól az ingatlanhoz fûzõdõ esetleges, jelenleg nem is-
mert környezeti terheket is.

A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.

A vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdés létrejöt-
tének és a birtokbalépésnek is elõfeltétele.

Az értékesítésre kerülõ ingatlanért (ingatlanokért) és
annak egyes részeiért a felszámoló kellékszavatosságot
nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált
állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásá-
val kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy vala-
mennyi más költség a pályázót (vevõt) terheli, továbbá az
esetleg késõbb felmerülõ (megismerendõ) és az adásvétel
idõpontjában nem ismert környezeti terhet is a vevõ viseli.

A pályázatokat legkésõbb – az ajánlott vételár és a fize-
tési mód megjelölésével – a Cégközlönyben való megjele-
néstõl (2008. február 7.) számított 15. napon, délelõtt
10 óráig kérjük írásban, személyesen vagy postai úton be-
nyújtani a felszámoló irodájába: PECUNIAAGORA Ke-
reskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 8900 Zalaeger-
szeg, Békeligeti u. 1. (postacím: 8901 Zalaegerszeg,
Pf. 19).

A zárt borítékra kérjük ráírni: „Hidroterra Kft. f. a.
Hahót Pályázat”.

A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 10 munkanapon belül megtörténik.

A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy a törvény szerinti elõvásárlási jogukkal csak a pályá-
zat keretén és feltételein belül élhetnek.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az aján-
lattevõk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül
sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését meg-
elõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

2008/7. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 977



Bõvebb felvilágosítás kapható dr. Szabó Ernõ felszá-
molóbiztostól a 06 (92) 510-466, 06 (92) 321-236-os tele-
fonszámokon [telefax: 06 (92) 510-426].

A TAXCO Kft. (Cg.: [01 09 739104]; 1145 Budapest,
Jávor u. 11/A) mint az ELIT-ÉPKER Ingatlanforgal-
mazó, Építõipari és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.:
[12 09 004316]; 3060 Pásztó, Kövicses út 27.) bíróság
által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján megvételre kínálja az adós cég tulajdonában levõ
– HVL-211 forgalmi rendszámú, AUDI A4 1.9 PD TDI

típusú személygépkocsiját.
Irányár: 2 830 000 Ft.
Bánatpénz: 150 000 Ft.
A pályázati ajánlatokat írásban, zárt borítékban kérjük

benyújtani „AUDI Vagyonértékesítés” jelige megjelö-
léssel.

Pályázati feltételek:
A pályázatoknál a borítékra legyen ráírva a jelige: „Pá-

lyázat, nem nyitható fel”.
A pályázat lebonyolítására a többször módosított 1991.

évi IL. tv. (csõdtörvény) elõírásai az irányadók.
A pályázaton való részvétel feltétele:
1. A megvásárolni kívánt vagyonelemhez kapcsolt bá-

natpénz letétbe helyezése a felszámolt cég OTP Bank
Zrt.-nél vezetett 11741024-20029171 számú bankszámlá-
jára, legkésõbb a pályázat benyújtásának határidejéig.

2. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja.

A pályázatoknak tartalmazniuk kell, többek között:
– a pályázó fõbb adatait,
– az ajánlott bruttó vételárat,
– a fizetési feltételekre vonatkozó nyilatkozatot.
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában az adott vagyonelem-

re vonatkozó pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, s
új pályázat kiírásáról döntsön,

– a megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában
legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázatok esetén, nyilvános
ártárgyalást folytasson.

Az értékesítési eljárás eredménytelenné nyilvánítása a
felszámoló és az adós cég számára kártérítési kötelezettsé-
get nem keletkeztet.

A benyújtás helye: a felszámoló salgótarjáni irodája:
3100 Salgótarján, Pécskõ u. 2., levélcím: 3101 Salgótar-
ján, Pf. 144.

A pályázatot személyesen vagy postai úton lehet eljut-
tatni, de postai küldeményként történõ benyújtás esetén a
késve történõ megérkezésért a felszámoló nem vállalja a
felelõsséget. Személyes benyújtás esetén a pályázónak át-
vételi elismervényt adunk.

A pályázatok beérkezésének határideje: a hirdetményt
tartalmazó Cégközlöny megjelenését (2008. február 7.) kö-
vetõ 15. napon 10 óra.

A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik a
pályázati határidõ leteltét követõ 8 munkanapon belül.

A bontást követõen a felszámoló 5 munkanapon belül
értékeli a pályázatokat, és az értékelést követõ 5 napon be-
lül szerzõdést köt a pályázat nyertesével.

Az elõvásárlásra jogosultak ezen szándékukat a pályá-
zat beadási határidejéig jelenthetik be, a Cstv. elõírásainak
megfelelõen.

A tulajdonjogot szerzõ fél beszámítással nem élhet.
A megvásárlásra kínált vagyonelemért kellékszavatossá-
got nem vállalunk.

További felvilágosítással Kaiszter Miklós felszámoló-
biztos áll rendelkezésre a 06 (32) 410-580, illetve a 06 (30)
249-1418-as telefonszámokon.

A CSABAHOLDING Kft. (cégjegyzékszáma:
[01 09 683720]; 1146 Budapest, Thököly út 59/A I. 3.)
mint a DINER MÖBEL Kereskedelmi Kft. „f. a.” (cég-
jegyzékszáma: [01 09 861495]; 1032 Budapest, Gyenes
u. 7. VIII. 4.) adós kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a nevezett felszámolás alatt álló szervezet
alábbi vagyontárgyait:

Lapraszerelt és összeszerelt konyhabútorok, ajtófron-
tok, szekrénytestek, egyéb konyhai kiegészítõk.

Az eszközök értéke összesen 3 000 000 Ft + 600 000 Ft
áfa, összesen 3 600 000 Ft. A bánatpénz: 360 000 Ft.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyakról információt
és tájékoztatást ad: Dallos Endre felszámolóbiztos, tel.:
239-0560.

A pályázaton történõ részvétel feltétele a megjelölt bá-
natpénz befizetése a felszámoló, CSABAHOLDING Kft.
10700165-04411402-51100005 sz. számlájára, illetve az
errõl szóló igazolásnak a pályázathoz történõ csatolása.

A bánatpénz befizetése 2008. február 25-ig történhet.
A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat
esetén 8 banki napon belül kamatmentesen visszafizetésre
kerül.

A pályázatokat a felszámoló budapesti székhelyén
– CSABAHOLDING Kft., 1146 Budapest, Thököly
út 59/A – kérjük személyesen beadni munkanapokon
10 órától 13 óráig. A borítékra írják rá: „DINER MÖBEL
Kft. f. a. Pályázat”.

A pályázatok beérkezésének határideje:

2008. február 26.
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A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, cí-
mét, gazdálkodó szervezet esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát másolatban, a bruttó ajánlati ár egyértelmû
meghatározását, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi
idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határ-
idõt követõ 30 nap.

A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében törté-
nik, a pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl értesí-
tést kapnak.

A pályázatnál elõnyt élveznek azok, akik a pályázatot a
felsorolt vagyontárgyak egészére nyújtják be.

Azonos, vagy a legjobb ajánlati ártól 10 százalékon be-
lüli árat ajánlók között a felszámoló ártárgyalást tart.

A felszámoló fenntartja magának a jogát, hogy a pályá-
zatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek
nyilvánítsa.

Az adásvételi szerzõdésnek a pályázat nyertesével tör-
ténõ megkötésének végsõ határideje: 2008. március 12.

A CSABAHOLDING Kft. (cégjegyzékszáma:
[01 09 683720]; 1146 Budapest, Thököly út 59/A I. 3.)
mint a PIETRABAU Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-
látolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (cégjegyzékszáma:
[20 09 066047]; 8929 Pölöske, Petõfi u. 116.) adós kijelölt
felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a nevezett felszámolás alatt álló szervezet
alábbi vagyontárgyát:

FORD RANGER XLT típusú, JTU-165 frsz.-ú, 2006.
januárjában forgalomba helyezett kistehergépkocsi.

A gépjármû becsértéke 3 800 000 Ft + 760 000 Ft ára,
összesen 4 560 000 Ft. A bánatpénz: 400 000 Ft.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyról információt és
tájékoztatást ad: Dallos Endre felszámolóbiztos, tel.:
239-0560.

A pályázaton történõ részvétel feltétele a megjelölt bá-
natpénz befizetése a felszámoló, CSABAHOLDING Kft.
10700165-04411402-51100005 sz. számlájára, illetve az
errõl szóló igazolásnak a pályázathoz történõ csatolása.

A bánatpénz befizetése 2008. február 25-ig történhet.
A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat
esetén 8 banki napon belül kamatmentesen visszafizetésre
kerül.

A pályázatokat a felszámoló budapesti székhelyén
– CSABAHOLDING Kft., 1146 Budapest, Thököly
út 59/A – kérjük személyesen beadni munkanapokon
10 órától 13 óráig. A borítékra írják rá: „PIETRABAU Kft.
f. a. Pályázat”.

A pályázatok beérkezésének határideje:

2008. február 26.

A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, cí-
mét, gazdálkodó szervezet esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát másolatban, a bruttó ajánlati ár egyértelmû
meghatározását, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi
idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határ-
idõt követõ 30 nap.

A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében törté-
nik, a pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl értesí-
tést kapnak.

A pályázatnál elõnyt élveznek azok, akik a pályázatot a
felsorolt vagyontárgyak egészére nyújtják be.

Azonos, vagy a legjobb ajánlati ártól 10 százalékon be-
lüli árat ajánlók között a felszámoló ártárgyalást tart.

A felszámoló fenntartja magának a jogát, hogy a pályá-
zatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek
nyilvánítsa.

Az adásvételi szerzõdésnek a pályázat nyertesével tör-
ténõ megkötésének végsõ határideje: 2008. március 12.

A FACTOR Kft. (Cg.: [01 09 269929]; 1031 Budapest,
Kazal u. 65.) mint a Bolero-Team Kereskedelmi és Szol-
gáltató Kft. (Cg.: [03 09 112930]; 6230 Soltvadkert, Ker-
tész u. 4.) Tolna Megyei Bíróság 4. Fpk. 17-06-000040. sz.
végzésével kijelölt felszámolója

ismételt pályázat

útján meghirdeti értékesítésre az adós szervezet alábbi va-
gyoneszközeit.

VOLVO FL 4 7,5 tonnás tehergépjármû, 1990-es gyárt-
mány.

Mûszaki lejárt, hátsó híd nélkül, motorhibás.
Irányár: 400 000 Ft + 20% áfa.
Részvételi feltételek:
Bánatpénz: a pályázati határidõ lejártáig a pályázati

nettó irányár 10%-ának befizetése a felszámoló MKB Rt.
10300002-20362559-70073285 sz. – felszámolások részé-
re elkülönített – számlájára.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a bánatpénz befizetésének igazolását,
– a megajánlott vételár fizetési módjának és határidejé-

nek egyértelmû megjelölését,
– 60 napos ajánlati kötöttséget.
A pályázatokat „Bolero-Team Kft. f. a. Pályázat” meg-

jelölésû, zárt borítékban kell megküldeni vagy beadni a
hirdetmény Cégközlönyben való megjelenését (2008. feb-
ruár 7.) követõ 15. nap 15 óráig az 1143 Budapest, Bes-
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nyõi u. 13. szám alatti felszámolói irodában vagy az 1576
Budapest, Pf. 52 levélcímre, ezen határidõig.

Az elõvásárlásra jogosultak a pályázati határidõig je-
lentsék be elõvásárlási szándékukat a Cstv. elõírásainak
megfelelõen. A felszámoló a pályázatokat közjegyzõ je-
lenlétében bontja, és ezt követõen értékeli, amelynek ered-
ményérõl a pályázókat legkésõbb 10 napon belül írásban
értesíti.

A kiíró fenntartja jogát, hogy a pályázatot megfelelõ
ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa több meg-
felelõ, közel azonos (10%-on belüli) értékû pályázati ajánlat
esetén a felszámoló ártárgyalást tartva választja ki a megvá-
sárlására jogosult pályázót. Elõzetes egyeztetés alapján a
gépjármû megtekinthetõ. Idõpont-egyeztetés Bánki Károly
felszámolóbiztossal, a 06 (72) 314-255-ös telefonszámon.

A CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt.
(Cg.: [01 10 045271]; 1082 Budapest, Baross u. 114–116.)
mint az ORSZAK-2000 Szakipari, Korrózióvédelmi és
Állványozó Kft. (Cg.: [01 09 873833]; 1239 Budapest,
Ócsai út 1.; felszámolóbiztos: Pálfiné Titl Anett) felszá-
molója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós cég alábbi vagyonelemét:
Kétes minõsítésû 5,7 millió Ft névértékû követelések.
Irányár: 550 000 Ft.
A pályázat lebonyolítására az 2004. évi VI. törvénnyel

módosított 1991. évi XLIX. tv. (csõdtörvény) elõírásai az
irányadók.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megvásárolni kívánt vagyontárgy nettó irányára

5%-ának megfelelõ mértékû bánatpénz letétbe helyezése
a felszámoló szervezet MKB-nál vezetett 10300002-
25905074-70073285 számú elkülönített bankszámlájára
legkésõbb a pályázat benyújtásának határidejéig.

– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja.

A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a pá-
lyázó fõbb adatait, a megvásárolni kívánt vagyonelem ne-
vesítését, az ajánlott vételárat, a bánatpénz befizetésének
igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó nyilatkoza-
tot. A részletes pályázati feltételeket tartalmazó pályázati
tájékoztató térítésmentesen átvehetõ a felszámoló titkár-
ságán.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ered-

ménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön,
– a legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók között ártár-

gyalás keretében döntsön az eljárásra vonatkozó csõdtör-
vény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevéte-
lével.

A pályázatok elbírálása során azonos feltételek esetén
elõnyben részesítjük azon pályázót, aki vállalja az azonnali
készpénzfizetést.

Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban
„ORSZAK 2000 PÁLYÁZAT” jeligével a felszámolóbiz-
tos 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. szám alatti titkárságán
kell benyújtani, melynek határideje:

2008. február 22. péntek 12 óra.

A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében törté-
nik. Az esetleges ártárgyalásra, a döntés kihirdetésére
2008. február 29-én 10 órai kezdettel kerül sor, amelynek
helyszíne a felszámolóbiztos, Kecskemét, Árpád krt. 4. sz.
alatti irodája.

A csõdtörvény 49/C. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelõen az elõvásárlásra jogosultak e jogukat ezen
idõpontban és helyszínen gyakorolhatják kizárólagosan.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ munkanapokon 9–12 óra között, a következõ telefon-
számon: Pálfiné Titl Anett, 06 (76) 486-606.

A CONCORDAT Felszámoló Kft. (cégjegyzékszáma:
[01 09 562281]; 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fszt. 1.)
mint a MIMI CIPÕ Ipari, Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma: [10 09 024008]; 3000
Hatvan, Rákóczi út 97.) Heves Megyei Bíróság 3. Fpk.
10-07-000168/3. számú végzésével kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ Hatvan belterület 893/1. hrsz.-ú, kivett
mûvelési ágú, 1597 m2 nagyságú, üzem megnevezésû in-
gatlant.

Irányár: 60 000 000 Ft + áfa (hatvanmillió forint + áfa).
Bánatpénz: 6 000 000 Ft (hatmillió forint).
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos

címét, a beígért vételárat (nettó ár Ft + áfa). A pályázathoz
mellékelni kell, ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói iga-
zolvány másolatát, gazdasági társaságnál a cégkivonatot,
illetve másolatát, minden esetben a pályázó adószámát,
statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a bánat-
pénz befizetését (átutalását) bizonyító banki igazolást és a
pályázatban megjelölt (beígért) bruttó vételár (nettó ár
Ft + áfa) és a bánatpénz különbözetére vonatkozó banki fe-
dezetigazolást.

A pályázatban való részvétel feltétele a bánatpénz
befizetése, legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpont-
jáig a felszámoló által az érdeklõdõknek megadott bank-
számlára.

A bánatpénz befizetését bizonyító banki bizonylat má-
solatát és a bánatpénz számlára történt beérkezésére vonat-
kozó banki igazolást a pályázathoz mellékelni kell.

980 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/7. szám



A pályázónak (vevõnek) a vételár (nettó ár Ft + áfa)
megfizetése mellett szerzõdéses formában át kell vállalnia
az adásvételi szerzõdés megkötésével együtt az eladótól az
ingatlanokhoz fûzõdõ környezeti terheket is.

A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.

Az értékesítésre kerülõ ingatlanért, a rajtuk lévõ építmé-
nyekért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azo-
kat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi
meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos
vagyonátruházási illeték, vagy valamennyi más költség a
pályázót (vevõt) terheli, továbbá az esetleges késõbb fel-
merülõ és az adásvétel idõpontjában nem ismert környeze-
ti terhet is a vevõ viseli.

A teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdés
létrejöttének és a birtokbalépésnek is elõfeltétele.

A pályázatokat legkésõbb – az ajánlott vételár és fizeté-
si mód megjelölésével – a Cégközlönyben való megjele-
néstõl (2008. február 7.) számított 30. napon délelõtt
10 óráig kérjük írásban, személyesen, vagy postai úton be-
nyújtani a felszámoló irodájába: CONCORDAT Felszá-
moló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fszt. 1.

A zárt borítékra kérjük ráírni: „MIMI CIPÕ Kft. f. a. –
Pályázat”.

A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 10 munkanapon belül megtörténik.

A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy a törvény szerinti elõvásárlási jogukkal csak a pályá-
zat keretén és feltételein belül élhetnek.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlatte-
võk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor,
amelynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõ-
zõen a részt vevõkkel a felszámoló ismerteti.

Bõvebb felvilágosítás kapható dr. Szabó Ernõ felszá-
molóbiztostól, a 06 (92) 510-466, 202-2208-as telefon-
számokon [telefax: 06 (92) 510-426].

A HELP Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
(cégjegyzékszáma: [18 09 000505]; 9700 Szombathely,
Kiskar u. 1.) mint a FOOD AND PACK Termelési, Ke-
reskedelmi és Mûszaki Tanácsadó Kft. „f. a.” (cégjegy-
zékszáma: [18 09 106800]; 9700 Szombathely, Szent Fló-
rián krt. 2.; adószáma: [10621693-2-18]), a Vas Megyei
Bíróság 5. Fpk. 18-06-000082/4. számú végzésével kije-
lölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ, becsehelyi 0201. hrsz.-ú, külterületen
lévõ, kivett mûvelési ágú, szarvasmarhatelep elnevezésû,
29 527 m2 nagyságú ingatlant és a rajta lévõ három darab,

egyenként 300 férõhelyes, összesen 900 férõhelyes, szar-
vasmarhatartásra, illetve -hizlalásra alkalmas istállókat és
a szarvasmarhatelep mûködését biztosító kiszolgáló
létesítményeket.

Irányár: 80 000 000 Ft + áfa (nyolcvanmillió forint
+ áfa). Bánatpénz: 10 000 000 Ft (tízmillió forint).

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos
címét, a beígért vételárat (nettó ár Ft + áfa). A pályázathoz
mellékelni kell, ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói iga-
zolvány másolatát, gazdasági társaságnál a cégkivonatot,
illetve másolatát, minden esetben a pályázó adószámát,
statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a bánat-
pénz befizetését (átutalását) bizonyító banki igazolást.

A pályázatban való részvétel feltétele a bánatpénz
befizetése, legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpont-
jáig a felszámoló által az érdeklõdõknek megadott bank-
számlára.

A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.

Az értékesítésre kerülõ ingatlanért és annak egyes ré-
szeiért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azo-
kat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi
meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos
vagyonátruházási illeték, vagy valamennyi más költség a
pályázót (vevõt) terheli, továbbá az esetleg késõbb felme-
rülõ és az adásvétel idõpontjában nem ismert környezeti
terhet is a vevõ viseli.

A teljes vételár kiegyenlítése az egyes adásvételi szer-
zõdések létrejöttének és a birtokbalépésnek is elõfeltétele.

A pályázatokat legkésõbb – az ajánlott vételár és fizeté-
si mód megjelölésével – a Cégközlönyben való megjele-
néstõl (2008. február 7.) számított 45. napon délelõtt
10 óráig kérjük írásban, személyesen, vagy postai úton be-
nyújtani a felszámoló irodájába: 9700 Szombathely,
Kiskar u. 1. (postacím: HELP Kft., 9700 Szombathely,
Pf. 67), vagy a zalaegerszegi irodájába: 8900 Zalaeger-
szeg, Békeligeti u. 1. (postacíme: HELP Kft., 8901 Zala-
egerszeg, Pf. 19).

A zárt borítékra kérjük ráírni: „FOOD AND PACK Kft.
f. a. Pályázat”.

A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 20 munkanapon belül megtörténik.

A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyil-
vános értékesítésen) gyakorolhatják.

Az elõvásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló
felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy a jog gyakorlá-
sára irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határ-
idejéig írásban jelentsék be.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlatte-
võk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor,
melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõ-
en a részt vevõkkel a felszámolóbiztos ismerteti.
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Bõvebb felvilágosítás kapható dr. Szabó Ernõ felszá-
molóbiztostól, a 06 (92) 510-466, 06 (92) 321-236-os tele-
fonszámokon [telefax: 06 (92) 510-426].

A Delta Nova Kft. (Cg.: [11 09 002635]; 2890 Tata,
Ady E. u. 67.) mint a BROJLER PROJEKT Ter-
melõ és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma:
[11 09 009831]; 2899 Naszály, 076/12. hrsz.-ú major) fel-
számolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós tulajdonát képezõ alábbi ingat-
lanát:

Ingatlan:
Hrsz.: 076/12.
Ingatlan címe: 2899 Naszály, 076/12. hrsz.
Megnevezése: mûvelési ágból kivett major.
Terület: 4.4131 m2.
Tulajdoni hányad: 1/1.
Irányár: 45 000 000 Ft + áfa.
A pályázatokat tértivevényes levélben a felszámoló

székhelyére – Delta Nova Kft. 2891 Tata, Pf. 74 – kérjük
beküldeni.

A borítékra kérjük ráírni: „Brojler Projekt Kft. f. a. pá-
lyázat”.

A pályázatok beérkezésének határideje:

2008. február 25.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A pályáza-
tok nyilvános értékelése, a nyilvános értékesítés idõpontja
és helye: 2008. február 29. délután 13 óra a felszámoló Tata,
Ady Endre u. 67. szám alatti irodájában.

Azonos, vagy a legjobb és még elfogadható ajánlati ár-
tól 10%-on belüli sávban árat ajánlók között nyilvános ár-
tárgyalásra kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalást
megelõzõen az érintettekkel a felszámoló ismerteti.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell a pályá-

zó nevét, címét, a bruttó ajánlati ár egyértelmû meghatáro-
zását, a fizetés módját, feltételeit és a fizetési határidõt.

– A pályázó köteles az ajánlott vételár 10%-át a
Delta Nova Kft. 10300002-46529499-00003285 számú
számlájára átutalni, illetve készpénzben bánatpénzként
befizetni és a befizetés igazolását a pályázathoz mellé-
kelni. Az eredménytelenül pályázó részére, illetve ér-
vénytelen pályázat esetén a felszámoló a bánatpénzt a
pályázatok értékelését követõen 8 napon belül vissza-
utalja.

A szerzõdéskötéssel kapcsolatos költségek a nyertes pá-
lyázót terhelik, a szerzõdést a felszámoló készítteti el.

Az elõvásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános érté-
kesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a
kialakult vételár ismeretében vételi szándékukról nyilat-
kozatot tesznek. Az elõvásárlási jog gyakorlása érdekében
a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy az
elõvételi jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályáza-
tok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.

A felszámoló fenntartja a jogot, hogy a pályázatot ered-
ménytelennek nyilvánítsa, illetve a pályázati kiírást indok-
lás nélkül visszavonja.

A pályázatról további felvilágosítás Lázár Sándor fel-
számolótól kérhetõ, telefonszám: 06 (34) 487-724.

A KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft. (Cg.:
[01 09 726061]; székhely: 1035 Budapest, Kórház u. 29.)
mint az ÉPKOMPLEX-NOVO Építõipari és Szolgál-
tató Kft. „f. a.” (Cg.: [13 09 085129]; 2225 Üllõ,
Pesti u. 1.), a Pest Megyei Bíróság 1. Fpk.
13-03-002449/10. számú végzésével kijelölt felszámolója
(felszámolóbiztos: Veres Lajos)

nyilvános pályázat

útján értékesíti adós társaság kizárólagos tulajodonát ké-
pezõ ingatlanát, mely a Kisvárdai Körzeti Földhivatalnál
vezetett ingatlan-nyilvántartásban 74. hrsz. alatt felvett,
természetben Mándok, Béke u. 15. szám alatt található,
1431 m2 térmértékû belterületi, kivett lakóház, udvar meg-
jelölésû ingatlan. Az ingatlanon nem található felépít-
mény.

Az ingatlan becsült értéke, kikiáltási ára: bruttó
720 000 Ft (hétszázhúszezer forint).

A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat a felszámoló,
KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft. (1035 Bu-
dapest, Kórház u. 29.) címére kell benyújtani – zárt, cégjel-
zés nélküli borítékban, „ÉPKOMPLEX-NOVO Kft. f. a.
vételi ajánlat” megjelöléssel, két példányban.

A pályázati ajánlatok benyújtásának határideje:

2008. február 25., déli 12 óra.

Az ajánlatok bontása a benyújtási határidõt követõ 8 na-
pon belül közjegyzõ jelenlétében történik.

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlattevõ azonosítási adatait: név, lakcím, cég

neve, képviselõje, székhelye, aláírási címpéldány, cégbe-
jegyzés helye, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, elõtár-
saság esetén cégbejegyzési kérelem,

– a vételi ár megjelölését,
– a vételár kiegyenlítésének módját, határidejét,
– nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos

ajánlati kötöttséget vállal.
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A jogosultak a törvényben meghatározott elõvásárlási
jogukat a pályázat keretében, írásbeli bejelentéssel gyako-
rolhatják.

Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a felszámoló
az érdekelteket írásban értesíti.

Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányá-
ban a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.

További információt ad: Veres Lajos felszámolóbiztos
[telefon: 06 (20) 951-4874].

A TREND Gazdasági Képviseleti Kft. (Cg.: [01 09-
867547]; székhely: 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B
II. 17.) mint a GLOBÁL 900 Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma: [01 09 706945]; szék-
hely: 1081 Budapest, Rákóczi út 75.) a Fõvárosi Bíróság
27. Fpk. 01-07-000193/8. számú végzésében kijelölt fel-
számolója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja a GLOBÁL 900 Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. „f. a.” tulajdonában álló megmaradt al-
katrészeket.

Irányár: 1 000 000 Ft + 20% áfa.
Bánatpénz: a megajánlott nettó vételár 10%-a.
Részletes információ a TREND Kft. irodájában,

dr. Zudor Mónika felszámolóbiztostól [1024 Budapest,
Lövõház u. 16/B II. 17.; tel.: 336-0321 vagy 06 (20)
454-3564] kérhetõ, munkanapokon 8–16 óra között.

Az alkatrészekre csak összességében lehet pályázni.
A pályázóknak a bánatpénzt készpénzben a TREND

Kft. irodája pénztárában letétbe kell helyeznie, vagy
a Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett 10200483-
36111448 számú bankszámlaszámra kell teljesíteni,
„GLOBÁL 900 pályázat” megjegyzéssel, a befizetésnek
meg kell érkeznie a pályázat beadási határidejéig. A ki-
író ezzel az összeggel a bánatpénz szabályai szerint
rendelkezik.

A pályázatot 2 példányban, zárt borítékban, „GLOBÁL
900” felirattal, kell benyújtani TREND Kft. irodájába
(1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II. 17.) postai úton vagy
személyesen.

A pályázat beadása legkésõbb a Cégközlönyben való
megjelenést (2008. január 7.) követõ 15. napon 12 óráig.

Bontás: a beadástól számított 10 napon belül.
A pályázók a bontástól számított 10 napon belül értesí-

tést kapnak az eredményrõl.
A pályázatnak az ajánlaton túl tartalmaznia kell a pályá-

zó nevét, címét, adószámát, bankszámlaszámát, aláírási
címpéldányát, a bánatpénz befizetését igazoló bizonylatát.
Magánszemély pályázó esetén szükséges még személyi
igazolvány másolat és a pályázat két tanúval történt hitele-
sítése.

A pályázatban egyértelmûen meg kell határozni mind a
nettó, mind pedig a bruttó vételárat. Meg kell jelölni a pá-
lyázatban a fizetés határidejét és az esetleges biztosíté-
kokat.

A pályázati ajánlatban 60 napos ajánlattételi kötöttséget
kell vállalni. Az ajánlati árat készpénzben vagy banki át-
utalással kell megfizetni, beszámításra vonatkozó ajánla-
tokat nem fogadunk el.

A pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent el-
adási kötelezettséget. A felszámoló megfelelõ ajánlat hiá-
nyában dönthet úgy, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítja.

Az elõvásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános pá-
lyázat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a
véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándék-
ról nyilatkozatot tesznek.

Az AGRO-ALBA Szolgáltató Zrt. (Cg.: [01 10 043170];
1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11. IV. 2.) mint a SZE-
KERESHÁZ Kft. „f. a.” (Cg.: [06 09 007999]; 6729 Sze-
ged, Lengyel u. 3.) felszámolója, a Csongrád Megyei Bíró-
ság 9. Fpk. 06-05-000812-es sz. végzésével,

pályázat

útján értékesíti az adós cég tulajdonát képezõ alábbi irodai
berendezéseket, használati tárgyakat, építõipari gépeket,
illetve eszközöket, valamint 5 db garázst és 2 db gépkocsi
beállóhelyet.

A gépek és berendezések felsorolása:
Számítógép, videokamera, monitor, Fuji FX 5500 elem-

töltõ.
Hûtõszekrény, kerékpár, szekrény 2 db, LG WD 80150,

létra, tárgyalóasztal, tárgyalószék 4 db, asztal 1 db, szék
6 db, kardfûrész, betonkeverõ, körfûrész, 1 db Fiat kiste-
herautó.

Támfej 203 db, támoszlop 524 db, saroktám 130 db,
I tartógerenda, 2,5 m-es 29 db, I tartógerenda, 2,9 m-es
3 db, I tartógerenda, 3,3 m-es 124 db.

Az eladásra kínált gépek és eszközök használt állapo-
túak, megtekinthetõk Szeged, Móra u. 61/A alatt, Szabó
Tibor a felszámoló helyi megbízottjával történt elõzetes
telefonegyeztetés után. Tel.: 06 (30) 955-4821.

Pályázni csak valamennyi eszközre együttesen lehet.
Az építõipari gépek és alkatrészek értékesítési irányára

összesen: 4 000 000 Ft + áfa (négymillió forint + áfa).
Eladásra kerül még 5 db garázs és 2 db kocsi beállóhely

Szeged, Móra u. 61/A alatt (új építésûek).
Értékesítési irányáruk: 8 000 000 Ft (nyolcmillió fo-

rint).
A felszámoló valamennyi eszközt és ingatlant együtte-

sen kívánja értékesíteni, ezért pályázni a garázsokra, kocsi
beállókra és valamennyi eszközre csak együttesen lehet.
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(Több vevõ közös pályázatot is elõterjeszthet valamennyi
vagyontárgy megvételére.)

A pályázatokat tértivevényes levélben vagy személye-
sen lehet benyújtani a felszámolóbiztoshoz AGRO-ALBA
Szolgáltató Zrt. (1055 Budapest, Balassi Bálint 9–11.
IV. 2.). A borítékra kérjük ráírni: SZEKERESHÁZ Kft.
„f. a.” értékesítési pályázat.

A pályázatok beérkezési határideje:

2008. február 28.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.

A pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl, illetve a
nyilvános értékesítés idõpontjáról ezen idõponttól számí-
tott 15 napon belül értesítést kapnak.

A pályázaton való részvétel feltételei:
– A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell a pá-

lyázó vagy pályázók nevét, címét, az ajánlati árat, a fizetés
módját és feltételeit.

– A pályázó köteles továbbá a irányár 10%-át befizetni
az adós Inter Európa Banknál lévõ 11100403-12855371-
01000003 számú számlájára, vagy a felszámoló pénztárá-
ba. A befizetés igazolását a pályázathoz mellékelni kell.
Az eredménytelenül pályázó részére, illetve érvénytelen
pályázat esetén a felszámoló a bánatpénzt a pályázatok ér-
tékelését követõen 8 napon belül kamatmentesen vissza-
utalja a befizetõnek.

Az elõvásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános érté-
kesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a
kialakult vételár ismeretében vételi szándékukról nyilat-
kozatot tesznek. Az elõvásárlási jog gyakorlása érdekében
a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy az
elõvételi jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályáza-
tok benyújtási határidejéig írásban nyújtsák be.

A felszámoló fenntartja a jogot, hogy a pályázatot – meg-
felelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázatról további egyéb információ a felszámoló
helyi megbízottjától (Szabó Tibor) lehetséges, elõzetes
telefonegyeztetés után, a 06 (30) 955-4821-es telefon-
számon.

A Délprodukt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Cg.:
[06 09 001253]; 6726 Szeged, Petrozsényi u. 16/4.;
Sáfrány Mihály felszámolóbiztos) mint az „ÁKOS II.”
Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.:
[06 09 009700]; 6900 Makó, Megyeház u. 11–13.) felszá-
molója, az 1991. évi IL. tv. 49/A. § (1) bekezdése alapján

ismételt nyilvános pályázat

útján kívánja értékesíteni az adós cég vagyonát az alábbiak
szerint:

Az adásvétel tárgya: lakásingatlan.
Makó belterület, Erdélyi püspök u. 19., 7194. hrsz.-ú

904 m2 nagyságú, kivett lakóház, udvar elnevezésû ingat-
lan, lakottan.

Irányár: 12 000 000 Ft + áfa.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– 40 napos ajánlati kötöttség vállalása,
– az irányár 5%-ának bánatpénzként történõ befize-

tése a Délprodukt Kft. Erste Bank Rt. szegedi fiókjánál
vezetett 11606002-05654300-06000003 számú számlá-
jára, „ÁKOS II. Kft. f. a.” megjelöléssel, legkésõbb a
pályázat benyújtásának határidejéig.

– A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó fõbb adata-
it, az ajánlott áfamentes vételárat, a fizetési feltételekre vo-
natkozó nyilatkozatot és fedezetigazolást.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy:
– a megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ered-

ménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat kiírásáról döntsön,
– több azonos (10%-on belüli) árajánlat esetén a felszá-

moló ártárgyalást tart, melynek idõpontját és helyét az ér-
dekeltekkel az ártárgyalást megelõzõen írásban közli.

A pályázatok elbírálása során elõnyben részesítjük azon
pályázót, aki vállalja az azonnali készpénzfizetést.

Az írásos pályázati ajánlatokat kettõ példányban, zárt
borítékban, „ÁKOS II. Kft. f. a. Pályázat” jeligével, a
Délprodukt Kft., 6722 Szeged, Attila u. 11. szám alatti iro-
dájában kell benyújtani.

Az ajánlatok benyújtási idõpontja: legkésõbb jelen hir-
detmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. feb-
ruár 7.) számított 15. nap 12 óra.

A pályázatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyúj-
tási határidõt követõ 15 napon belül a felszámoló a pályá-
zatokat értékeli, annak eredményérõl az érdekelteket érte-
síti. Az értékelésrõl jegyzõkönyv készül, melyet bármelyik
hitelezõ megtekinthet.

Az elõvásárlásra jogosultak elõvásárlási szándékukat a
pályázat benyújtási határidejéig írásban nyújthatják be.
A meghirdetett vagyontárggyal kapcsolatos felvilágosítás
és a pályázattal kapcsolatos egyéb kérdések tekintetében
rendelkezésre áll: Masa Jenõ, a felszámoló megbízottja
[tel.: 06 (62) 426-375].

A MAROSHOLDING Tanácsadó Kft. (cégjegy-
zékszám: [01 09 870092]; 1021 Budapest, Hárshegyi
út 5–7.) mint a PRÍMA-REAL-CAR Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (cégjegy-
zékszáma: [03 09 000585]; 6112 Pálmonostora, Posta-
házi dûlõ 91.) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló szervezet alábbi in-
gatlanját.

984 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/7. szám



Tiszaföldvár, Kossuth L. út 28. Belterület, hrsz.: 76.
Lakóház, udvar 631 m2.

Irányár: 7 000 000 Ft.
Az értékesítésre kerülõ ingatlan pályázati tájékoztatója

a pályázati hirdetmény Cégközlönyben történõ megjelené-
sét követõen megtekinthetõ a MAROSHOLDING Kft.
06 (62) 484-690-es telefonszámán történõ elõzetes egyez-
tetés után.

A pályázaton való részvétel feltételei:
– 700 000 Ft bánatpénz megfizetése a MAROSHOL-

DING Kft. 10201006-50185078 számú elkülönített szám-
lájára, a közlemény rovatban PRÍMA-REAL-CAR Kft.
„f. a.” Bánatpénz feltüntetésével.

– A bánatpénz a vételárba beszámításra, eredménytelen
pályázat esetén 8 napon belül visszautalásra kerül.

– A pályázatnak legkésõbb (az ajánlott vételár és fize-
tési mód megjelölésével) jelen hirdetmény Cégközlönyben
való közzétételétõl (2008. február 7.) számított 15. napig,
1 példányban kell beérkezni, illetve a 15. napon 12 óráig
leadni a MAROSHOLDING Kft., 6720 Szeged, Deák
F. u. 4. fszt. 1. sz alatti címére.

– Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a boríté-
kon kérjük feltüntetni: PRÍMA-REAL-CAR Kft. „f. a.”
PÁLYÁZAT.

– Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, szék-
helyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult
tisztségviselõ aláírási címpéldányát, a megajánlott vétel-
árat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy
az ajánlattevõ 90 napos ajánlati kötöttséget vállal.

– Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz
megfizetését.

– A pályázat bontására közjegyzõ jelenlétében, a pá-
lyázati leadási határidõ lejárta után 30 napon belül ke-
rül sor.

– A pályázat eredményérõl a felszámoló a bontástól
számított 30 napon belül írásban értesíti az ajánlattevõket.

– Az elõvásárlási jog gyakorlására jogosultak jogosult-
ságukat – a jogosultság igazolásával együtt – az ajánlat be-
nyújtásának idõpontjáig jelenthetik be a felszámolónál.

A Cstv. 49/A. § (4) bekezdés alapján a felszámoló a pá-
lyázatot megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek
nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelõ,
azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb
10%-kal eltérõ) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók
között nyilvános ártárgyalást tart. Ennek helyérõl és idejé-
rõl, szabályairól írásban értesíti az ajánlattevõket.

A Cstv. 49. § (4) bekezdésében foglaltak alapján tulaj-
donjogot vagy más vagyoni értékû jogot szerzõ fél a nyil-
vános értékesítésen az adóssal szemben beszámítással
nem élhet.

A felszámoló a hatályos 1991. évi IL. törvény 49/C. §
(2) bekezdés alapján felhívja az esetleges érdekelteket elõ-
vásárlási joguk gyakorlására, és kéri, hogy a jog gyakorlá-
sára irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határ-
idejéig írásban jelentsék be.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ munkanapokon 9–12 óra között Szabó Tibortól a
06 (62) 484-690-es telefonszámon.

Kereskedelmi képviseletek megszûnése

A BYK-Chemie GmbH Közvetlen Kereskedelmi
Képviselete (Cg.: [01 12 070193]; székhelye: 1034 Buda-
pest, Kecske u. 29/A) 2007. december 31-ével tevékenysé-
gét megszünteti a BYK-Chemie GmbH (székhely: D-4230
Wesel, Abelstrasse 14.) alapító döntése alapján.

Felhívjuk a kereskedelmi képviselet hitelezõit, hogy kö-
veteléseiket legkésõbb a hirdetmény Cégközlönyben való
megjelenését (2008. február 7.) követõ 30 napon belül je-
lentsék be a társaság jogi képviselõjének dr. Polgárné
dr. Mohácsy Zsuzsanna ügyvédnek (címe: 1036 Budapest,
Bécsi út 52–54. II. 4.) bizonyítékaik csatolásával.

A Fõvárosi Bíróság mint Cégbíróság cégnyilvántartásá-
ban nyilvántartásba vett Geest Transport Agencies c.e.
GmbH. Közvetlen Kereskedelmi Képviselet (Cg.:
[01 12 073017]; székhelye: 1043 Budapest, Dugonics
u. 11.; cégjegyzésre jogosult: Jánossy Tamás képvise-
let-vezetõ) tevékenysége az alapító döntése alapján
2007. december 31-ével megszûnt.

A kereskedelmi képviselet felhívja a hitelezõk figyel-
mét, hogy követeléseiket jelen hirdetmény Cégközlöny-
ben való megjelenésétõl (2008. február 7.) számított 30 na-
pon belül jelentsék be a képviselet fenti címén.

A Comitaly s.r.l. Magyarországi Képviseletet (Cg.:
[01 12 070068]; székhelye: 1133 Budapest, Váci út 88/B)
az alapító külföldi cég 2007. december 12-vel jogutód nél-
kül megszünteti.

Felhívjuk a képviselet hitelezõit, hogy követeléseiket
– a hirdetmény Cégközlönyben való megjelenésétõl
(2008. február 7.) számított 30 napon belül – jelentsék be.

A TAGEX Mûszaki Kereskedelmi GmbH &
Co. Magyarországi Kereskedelmi Képviselete (Cg.:
[17 12 001108]; székhelye: 7100 Szekszárd, Tartsay
u. 10.) a külföldi székhelyû vállalkozások magyarországi
fióktelepeirõl és kereskedelmi képviseleteirõl szóló 1997.
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évi CXXXII. törvény alapján elhatározta, hogy a magyar-
országi képviseletét megszünteti.

Felhívjuk a hitelezõk figyelmét arra, hogy jelen közle-
mény Cégközlönyben való megjelenésétõl (2008. feb-
ruár 7.) számított 30 napon belül esetleges hitelezõi igé-
nyeiket be kell jelenteniük Horváth Béla képviselõ nevére
a cég fióktelepén, 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. sz. alatt.

Tájékoztatjuk a hitelezõket arról, hogy esetleges ki nem
elégített követeléseiket külön eljárásban, bíróság útján ér-
vényesíthetik.

A Lufthansa Technik AG Magyarországi Fióktelepe
(Cg.: [01 17 000281]; székhelye: 1024 Budapest, Buday
László u. 12.; képviseli: Andreas Hepp) alapítója, a Luft-
hansa Technik AG, a 2008. január 8-án hozott határozatá-
val elhatározta a fióktelep megszüntetését.

A Lufthansa Technik AG Magyarországi Fióktelepe
felhívja a hitelezõit, hogy a fiókteleppel szemben fennálló

követeléseiket a jelen hirdetmény Cégközlönyben való
közzétételétõl (2008. február 7.) számított 30 napon belül
a fióktelepnél jelentsék be.

Az ANDRAS VAGANY EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
Magyarországi Fióktelepe (Cg.: [01 17 000494]; szék-
helye: 1133 Budapest, Gogol u. 26. mfszt.; adószáma:
[22535029-2-41]; képviselõ: Andras Vagany képviselõ)
az alapító 2007. december 10-én elhatározta a jogutód nél-
küli megszûnését.

Felhívja a fióktelep hitelezõit, hogy követelésüket jelen
közlemény Cégközlönyben való megjelenését (2008. feb-
ruár 7.) követõen a fióktelepnél 30 napon belül jelentsék
be. A ki nem elégített követeléseket a hitelezõk a joghatás-
sal, hatáskörrel, illetékességgel rendelkezõ bíróságok elõtt
érvényesíthetik.
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû könyvét.

Az olvasó olyan tudományos munkát tart a kezében, amelynek legfõbb tárgya a büntetõeljárási jog, a büntetõeljárás és
kisebb mértékben a kriminalisztika. Így jelenik meg a büntetõeljárási jog tudományának és kodifikációjának története is.
Bócz Endre több síkon elemzi a büntetõeljárás tárgyköreit. Az egyik a kodifikáció- és tudománytörténeti aspektus. Ezen
belül ismerteti az 1808. évi francia kódexek Európára kiterjedõ hatásait, ideértve az 1896. évi magyar Bûnvádi Perrend-
tartást is. A munka külön érdekessége és értéke a nálunk úgyszólván ismeretlen cári orosz kodifikálás történetének, az
1864. évi kódexnek és elõzményeinek bemutatása.
A mû másik kiterjedt tárgykörét a nyomozás adja. A szerzõ rámutat itt olyan jelenségekre, amelyeknek ritkán jártunk
utána a jogi elemzés során. Ilyenek pl. a nyomozásról mint a büntetõeljárás önálló szakaszáról vallott nézetek, illetõleg
az azt kifejezõ intézmények.
A szerzõ az ügyész, a közvádló szerepkörébe szõve foglalkozik a bizonyítás kérdéseivel. Itt elsõsorban a fogalmak
– mint a „bizonyítás”, „történés”, „tény”, „felderítés” – tisztázására törekszik. Nem mulasztja el szóvá tenni a bûnügyi
technika jelentõségét, a bizonyításban vitt fejlesztõ szerepét és a kriminalisztikai képzés hiányosságait. Figyelmet szen-
tel a nyomozásbeli tényfeltárás (bizonyítás) terjedelmének. Felhívja a figyelmet a nyomozási, vizsgálati szakaszban
fenyegetõ egyoldalúság veszélyeire, fõként arra, hogy az ezt követõ döntés befolyásolására alkalmas.
Az olvasó természetesen maga dönti el, mit tart a bemutatott mûbõl a legtanulságosabbnak.

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 3990 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. (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 ügyfél-
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 3990 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el 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 be-
lül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a
fenti címre.

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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KÖNYVISMERTETÕ

Dr. Holló András és dr. Balogh Zsolt 1994-ben határozták el elõször, hogy az Alkotmány tételeihez rendel-
ten közreadják az alkotmánybírósági gyakorlat – fõként elvi tételeket tartalmazó – vázlatát:

Az értelmezett Alkotmány

címû könyvet. Az ötéves ítélkezési gyakorlat összefoglalásáról megjelent kötet pozitív szakmai visszhangja
bátorította a szerkesztõket, hogy újabb öt év elteltével megjelentették a második kötetet. Ezt a munkát so-
kan forgatták mindazok, akiknek az alkotmányjogi ismeretek folyamatos frissítése megkerülhetetlen, de
azok is, akik csupán érdeklõdtek az Alkotmánybíróság tevékenységérõl, jogfejlesztõ ítélkezésérõl.
Ismét eltelt öt év. A szerkesztõk úgy döntöttek, hogy – immár hagyományként – elkészítik a tizenöt éves
gyakorlat összefoglalását. E harmadik kötet megfelelõ kiindulópontot jelent annak megismerésében, hogy
az Alkotmány egyes rendelkezései miként hatályosultak a gyakorlatban, az Alkotmány szabályaiból milyen
elvi következtetések adódnak az államszervezet, a jogrendszer mûködését illetõen. A tizenöt éves gyakor-
lat összefoglalása pedig ebben szilárd hátteret jelent.
Ajánljuk e könyvet a jogalkotás szakembereinek, a jogalkalmazóknak, elsõsorban a bíráknak, ügyészek-
nek, az önkormányzatoknál dolgozó jogászoknak, ügyvédeknek, valamint az egyetemi oktatóknak és hall-
gatóknak egyaránt. A jelölt szakmai kör mindennapi munkáját elõsegítõ könyv olyan „kivonat”, amely az al-
kotmánybírósági gyakorlat ismertetésén keresztül – a szerkesztõk reményei szerint – az alkotmányos jog-
állam mûködéséhez elengedhetetlen értékrenddel is megismertet.
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 meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük Az értelmezett Alkotmány címû kiadványt (ára: 8832 Ft áfával) ..................... példányban,
és kérjük 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
átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként a

HATÁRON TÚLI MAGYAROK KEDVEZMÉNYEINEK
ÉS TÁMOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

címû könyvet.

A könyv összefoglalja a határainkon túl élõ magyarok támogatásának módozatait és intézményeit szabá-
lyozó rendelkezéseket, valamint rövid áttekintést ad azokról a kedvezményes banki eszközökrõl, amelyek
elõsegítik az adott térségek gazdasági fejlõdését.

A támogatási rendszer alapelve: jobb feltételeket teremteni a magyar honfitársainknak a szülõföldön mara-
dáshoz.

Ajánljuk a kiadványt magánszemélyeknek és intézményeknek, akik/amelyek
– részletesebb ismereteket akarnak szerezni a támogatási rendszerrõl,
– a határainkon túli térségek regionális fejlesztésében kívánnak részt venni és ehhez kívánnak információt

szerezni a támogatási rendszerrõl,
– a határainkon túl élnek, mûködnek és támogatást remélnek szerezni fontos céljaik megoldásához,
– egyetemi tanulmányokat folytatnak vagy egyetemeken a támogatási rendszer oktatásával is foglalkoznak.

A 336 oldal terjedelmû kiadvány ára 3465 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 meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

HATÁRON TÚLI MAGYAROK KEDVEZMÉNYEINEK
ÉS TÁMOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

címû, 336 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 3465 Ft áfával) ........... példányban, és kérem juttassák el 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 jelzõ-
számára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
kiadásában megjelenik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

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

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

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

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 81 000 Ft + áfa �
5 munkahelyes hálózati változat 143 000 Ft + áfa �
10 munkahelyes hálózati változat 180 000 Ft + áfa �
25 munkahelyes hálózati változat 292 500 Ft + áfa �
50 munkahelyes hálózati változat 382 500 Ft + áfa �
100 munkahelyes hálózati változat 650 000 Ft + áfa �
Negyedéves elõfizetés 22 500 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

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

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

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

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

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

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

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

cégszerû aláírás
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A 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

08.0380 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár hivatalos lapja –

az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi ágazatban érdekeltek rendelkezésére

bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szükséges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat,

-tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alapellátásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szak-

ellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati segédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmé-

nyek; társadalombiztosítási kifizetõhelyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.

2008. évi éves elõfizetési díj: 25 452 Ft áfával, féléves elõfizetés: 12 726 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 megrendelhe-

tõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlony-

bolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................

2008. évi elõfizetési díj egy évre: 25 452 Ft áfával.

fél évre: 12 726 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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