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II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kormány rendeletei

A Kormány
31/2008. (II. 21.) Korm.

rendelete
a köztisztviselõi teljesítményértékelés

és jutalmazás szabályairól szóló
301/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

módosításáról

A Kormány a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény 34. § (13) bekezdésében és 49/O. §
(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkot-
mány 35. §-a (1) bekezdés b) pontjában meghatározott fel-
adatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. §

A köztisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás
szabályairól szóló 301/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 1–2. §-a helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„1. § A rendelet hatálya – a kabinetfõnök, a vezetõi
megbízással nem rendelkezõ politikai tanácsadó, politikai
fõtanácsadó, valamint a tartós külszolgálatra kihelyezett
köztisztviselõ kivételével – kiterjed a Ktv. 1. § (1) bekez-
dése szerinti központi államigazgatási szerveknél, azok te-
rületi és helyi szerveinél, valamint a közigazgatási hivata-
loknál foglalkoztatott köztisztviselõre (a továbbiakban:
köztisztviselõ).

2. § (1) A teljesítményértékelésre minden év november
30-ig a célmeghatározások, a féléves áttekintõ megbeszé-
lés és az év végi komplex értékelés alapján kerül sor. Az év
végi komplex értékelés a köztisztviselõ önértékelésébõl, a
köztisztviselõ értékelését végzõ vezetõ (a továbbiakban:
értékelõ vezetõ) által végzett elõértékelésbõl és négy rész-
értékelésbõl áll.

(2) A teljesítményértékeléshez az 1. számú mellékletben
szereplõ teljesítményértékelõ lapot kell kitölteni. A miniszté-
riumokban és a Miniszterelnöki Hivatalban a teljesítmény-
értékelõ lap kitöltése elektronikus formában történik.”

2. §

(1) Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) A célmeghatározás az (1) bekezdésben meghatáro-
zott célokon kívül a munkáltatói jogkör gyakorlója által

meghatározott, az irányítása alá tartozó szervezeti egysé-
gekre vonatkozó célokat, valamint minisztériumban a mi-
nisztériumi célokat is tartalmazza.”

(2) Az R. 3. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(7) Minden köztisztviselõ számára
a) legalább három egyéni kiemelt célt,
b) az 1. számú mellékletben kötelezõen meghatározott

kompetenciákon kívül további négy kompetenciát
kell, és

c) fejlesztési célokat lehet
meghatározni a munkakörének és a köztisztviselõ javasla-
tainak figyelembevételével.”

3. §

(1) Az R. 5. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:

„(4) Az értékelõ vezetõ elõértékelést végez a köztisztvi-
selõ önértékelését követõen.

(5) Az értékelõ vezetõ az elsõ részértékelés keretében
értékeli a kiemelt és többletcélok teljesítését, a második
részértékeléskor a munkaköri leírásban foglalt feladatok
elvégzését, a harmadik részértékeléskor a kompetenciák-
nak való megfelelést. A negyedik részértékelés keretében
áttekintésre kerül – fejlesztési cél meghatározása ese-
tén – a fejlesztési célok megvalósulása. Az értékelõ vezetõ
a köztisztviselõt ötfokozatú skálán értékeli három részér-
tékelés alapján – a fejlesztési célra vonatkozó részértéke-
lés kivételével – az év végi komplex értékelés során. Az év
végi komplex értékelés tartalmazza a köztisztviselõ észre-
vételeit az értékeléssel, javaslatait, elképzeléseit életpályá-
jával kapcsolatban, melyeket az értékelõ vezetõ a javasla-
tainál, intézkedéseinél figyelembe vesz.”

(2) Az R. 5. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(8) A teljesítményértékelõ lapot a kitöltésüket követõ
öt évig kell tárolnia a közigazgatási szervnek. Az elektro-
nikus formátumú teljesítményértékelõ lapokat a miniszté-
riumok esetében a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató
és Közigazgatási Képzési Központ (a továbbiakban: Köz-
pont) tárolja.”

(3) Az R. 5. §-a a következõ új (10) bekezdéssel egészül
ki:

„(10) Az év végi komplex értékelés során a 4. melléklet-
ben foglaltak alapján kell a teljesítményértékelést elvégezni.”

4. §

Az R. a következõ új 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § A kontrollvezetõ jogosult ellenõrizni az irányí-

tása alá tartozó értékelõ vezetõk által végzett teljesítmény-
értékelés menetét, melynek keretében:
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a) betekinthet a teljesítményértékelés során keletkezett
dokumentumokba, azokra észrevételt tehet,

b) a vezetõi elõértékelést és az év végi komplex értéke-
lés során tartott értékelõ megbeszélést követõ nyolc napon
belül írásban jelzéssel élhet az értékelõ vezetõ felé.”

5. §

Az R. 9. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(3) A központi államigazgatási szervnél a személyügyi
munkatárs feladata, hogy kapcsolatot tartson a Miniszter-
elnöki Hivatal kormányzati személyügyért felelõs állam-
titkár titkárságával és a Központtal.”

6. §

Az R. 13–16. §-ai helyébe a következõ rendelkezések
lépnek, egyidejûleg az R. a következõ új 16/A–16/B. §-ok-
kal egészül ki:

„13. § A munkáltatói jogkör gyakorlója az értékelõ ve-
zetõ javaslata alapján az egyéni teljesítményalapú jutalom
(a továbbiakban: jutalom) összegét

a) vezetõ beosztású köztisztviselõ és a tanácsadó ese-
tén a jutalom alapjának százalékában,

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó köztisztviselõ ese-
tén a jutalom alapjának szorzatában, a 3. mellékletben fog-
laltak figyelembevételével állapítja meg.

14. § (1) A közigazgatási szerv vezetõje eloszlási szinte-
ket határoz meg, amelyeken belül érvényesülnie kell a
2. melléklet szerinti kötelezõ eloszlásnak.

(2) A vezetõ beosztású és a vezetõ beosztással nem ren-
delkezõ köztisztviselõk számára külön eloszlási szintet
vagy szinteket kell meghatározni.

(3) Az eloszlási szintek meghatározásakor a tárca nélkü-
li miniszter irányítása alatt álló szervezeti egységek együt-
tese önálló közigazgatási szervnek minõsül.

(4) Az eloszlási szinteket az értékelés alapjául szolgáló
év február utolsó napjáig, szervezeti változtatás esetén a
szervezeti és mûködési szabályzat elfogadásától számított
15 napon belül kell meghatározni, és tájékoztatásul meg
kell küldeni a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter-
nek.

15. § (1) Az elõértékelés során a köztisztviselõ számára
az év végi komplex értékelés eredményeként adott pont-
számot úgy kell megállapítani, hogy az értékelés alá tarto-
zó köztisztviselõk létszámára, valamint a 2. mellékletben
szereplõ kötelezõ eloszlásra tekintettel megállapított lét-
számeloszlás az értékelés alá tartozó köztisztviselõk telje-
sítményértékelési eredményére figyelemmel érvényesül-
jön. A kötelezõ eloszlás megállapításánál figyelembe kell
venni a 16/B. § (2) bekezdése alkalmazásával besorolt
köztisztviselõket is.

(2) A jutalom elosztása teljesítményszintek alapján tör-
ténik a 3. mellékletben foglaltak figyelembevételével. A
2. mellékletben szereplõ táblázat „kivételes teljesítmény”,
„megfelelõ teljesítmény” és „fejlesztés szükséges” kategó-
riájába nem kötelezõ köztisztviselõt besorolni, de egyéb
tekintetben a kötelezõ eloszlás szabályát érvényesíteni
kell.

(3) A „kivételes teljesítmény” és „magas szintû teljesít-
mény” kategóriájába sorolt köztisztviselõk számának
összege nem haladhatja meg a „jó teljesítmény”, a „megfe-
lelõ teljesítmény” és a „fejlesztés szükséges” teljesítmény
kategóriájába sorolt köztisztviselõk számát. A „kivételes
teljesítmény” kategóriájába sorolt köztisztviselõk száma
nem lehet magasabb, mint a „magas szintû teljesítmény”
kategóriájába sorolt köztisztviselõk száma. Ha az eloszlási
szintre besorolt köztisztviselõk száma kevesebb mint 6 fõ,
akkor a „kivételes teljesítmény” és „magas szintû teljesít-
mény” kategóriájába sorolt köztisztviselõk számának
összege nem haladhatja meg a „jó teljesítmény”, a „megfe-
lelõ teljesítmény” és a „fejlesztés szükséges” teljesítmény
kategóriájába sorolt köztisztviselõk számának egy fõvel
növelt összegét. A „kivételes teljesítmény” kategóriájába
sorolt köztisztviselõk száma nem lehet magasabb, mint a
„magas szintû teljesítmény” kategóriájába sorolt köztiszt-
viselõk egy fõvel növelt száma.

(4) Ha a kötelezõ eloszlás valamely kategóriában nem
egész számot eredményez, akkor a létszám felfelé kerekít-
ve is megállapítható.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott eljárás során az
értékelt köztisztviselõ számára a jutalom mértékét úgy kell
megállapítani, hogy az érje el a 3. mellékletben szereplõ
táblázatban meghatározott minimális mértéket, de ne ha-
ladja meg a maximális mértéket.

(6) A hivatali szervezet vezetõje a hivatal jutalomkere-
tét a szervezeti egységek között a szervezeti egységek tag-
jainak egyévi illetményének és egyéni teljesítményértéké-
nek arányában osztja el. A szervezeti egység jutalomkerete
nem lehet kevesebb, mint a szervezeti egységnél alkalma-
zásban álló köztisztviselõk egyéni teljesítménye alapján
kötelezõen fizetendõ minimum jutalmak összege, illetve
nem lehet több, mint az egyéni teljesítményük alapján fize-
tendõ maximum jutalmak összege.

(7) A hivatali szervezet vezetõje a (6) bekezdésben
meghatározott jutalomkerettõl szervezeti egységenként a
szervezeti célok figyelembevételével legfeljebb 20%-kal
eltérhet azzal, hogy a pozitív eltérések forintösszege nem
haladhatja meg a negatív eltérések forintösszegét.

16. § A jutalom alapja
a) vezetõ beosztású köztisztviselõ és a tanácsadó ese-

tén az éves illetményének – amelyet alapilletményének,
illetménykiegészítésének és vezetõi pótlékának figye-
lembevételével, a tizenharmadik havi illetmény figye-
lembevétele nélkül kell megállapítani – az év azon idõsza-
kára jutó része, amikor a köztisztviselõ a statisztikai állo-
mányi létszámban szerepel,
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b) az a) pont hatálya alá nem tartozó köztisztviselõ ese-
tén a költségvetési törvényben megállapított köztisztvise-
lõi illetményalap.

16/A. § (1) A féléves áttekintõ megbeszélést köve-
tõen – a köztisztviselõ céljainak, feladatainak idõarányos
teljesítésének figyelembevételével – az értékelõ vezetõ a
tárgyévi egyéni teljesítményjutalom terhére,

a) vezetõ beosztású köztisztviselõ és a tanácsadó ese-
tén legfeljebb egyhavi illetménynek,

b) felsõfokú végzettségû nem tanácsadó köztisztviselõ
esetén legfeljebb az illetményalap hatszorosának,

c) felsõfokú végzettséggel nem rendelkezõ köztisztvi-
selõk esetén legfeljebb az illetményalap háromszorosának
megfelelõ részjutalmat állapíthat meg. A részjutalmat leg-
késõbb a tárgyév augusztus 15-ig kell kifizetni.

(2) A köztisztviselõ részére kifizetett részjutalom és a
komplex teljesítményértékelés alapján járó jutalom együt-
tes összege nem haladhatja meg a köztisztviselõ részére a
3. melléklet alapján meghatározott jutalom maximális
összegét.

(3) A jutalmat a tárgyév december 15-éig, az év végi
komplex teljesítményértékelést követõen, a köztisztviselõ
által elért teljesítményhez kötötten kell kifizetni.

(4) Amennyiben a köztisztviselõ részére kifizetett rész-
jutalom meghaladja a komplex teljesítményértékelés alap-
ján megállapított jutalom összegét, a köztisztviselõt
visszafizetési kötelezettség nem terheli.

16/B. § (1) A köztisztviselõ teljesítményalapú jutalom-
ban nem részesíthetõ, ha a tárgyévben legalább három hó-
nap közszolgálati jogviszonnyal és teljesítményértékelés-
sel nem rendelkezik, kivéve, ha a teljesítményértékelésre a
köztisztviselõnek fel nem róható okból nem kerül sor. Ha a
teljesítményértékelésre a köztisztviselõnek fel nem róható
okból nem kerül sor, a köztisztviselõt a munkáltatói jogkör
gyakorlójának értékelnie kell.

(2) Ha a közszolgálati jogviszony év közben megszû-
nik, vagy a köztisztviselõt év közben egyik közigazgatási
szervtõl a másik közigazgatási szervhez véglegesen áthe-
lyezik, illetve tartós külszolgálatra helyezik ki, a jutalmat
az elõrehozott teljesítményértékelés alapján meg kell álla-
pítani és az utolsó munkában töltött napon a köztisztviselõ
részére ki kell fizetni. A jutalom mértékét a 15–16. § figye-
lembevételével, idõarányosan kell megállapítani. Ha a
köztisztviselõt év közben egyik közigazgatási szervtõl a
másik közigazgatási szervhez véglegesen áthelyezik, a
tárgyévbõl a végleges áthelyezésig eltelt idõszakot az év-
végi értékelésnél figyelmen kívül kell hagyni.

(3) Ha a köztisztviselõt év közben a közigazgatási szer-
ven belül áthelyezik, akkor az elõzõ munkakörében nyúj-
tott teljesítményét az értékelõ vezetõ köteles értékelni. Az
új munkakörbe kerülõ köztisztviselõnek új célkitûzéseket
kell megállapítani. Az év végén az új munkakör szerinti ér-
tékelõ vezetõ a komplex értékelés során az évközi értéke-
lés figyelembevételével értékeli a köztisztviselõ teljesít-
ményét.”

7. §

Az R. 18. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„18. § (1) A kormányhivatal és a központi hivatal az elõ-

értékelés során kialakított kötelezõ eloszlás szerinti érté-
kelést véleményezés céljából a munkáltatói jogkört gya-
korló útján megküldi a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszternek.

(2) A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter ellenõr-
zi a minisztériumok esetében a kötelezõ eloszlás szabá-
lyainak érvényesülését, azok megsértése esetén jelzéssel
fordul a miniszterhez és felhívja a jogsértés orvoslására, a
miniszter a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ minisztert tá-
jékoztatja a megtett intézkedésekrõl.”

8. §

(1) Az R. 20. § c) pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

[E rendelet alkalmazásában]
„c) értékelést végzõ vezetõ: a munkáltatói jogkör gya-

korlója, illetve akire a munkáltatói jogkör gyakorlója a tel-
jesítményértékeléssel kapcsolatos jogkör gyakorlását átru-
házza, a kormányhivatal és központi hivatal vezetõjének
esetében a munkáltatói jogkör gyakorlója;”

(2) Az R. 20. § f) pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

[E rendelet alkalmazásában]
„f) kiemelt cél: olyan kulcsfontosságú célkitûzés, amelyre

az értékeltnek a munkavégzése során befolyása van, és általa
a munkakör szervezetben elfoglalt helyébõl adódóan a tárgy-
évre vonatkozóan elõ tudja mozdítani a közigazgatási szerve-
zet stratégiai, szervezeti és a szervezeti egység céljainak
eredményes és hatékony megvalósulását;”

(3) Az R. 20. §-a a következõ k)–m) pontokkal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában]
„k) éves illetmény: az alapilletmény, illetménykiegé-

szítés és vezetõi pótlék
ka) januártól október hónapig terjedõ összegének, va-

lamint
kb) a november hónapra számított kétszeresének

együttes összege;
l) kontrollvezetõ: az értékelt személy felett munkáltatói

jogkört gyakorló személy, kivéve ha az értékelõ vezetõ
miniszter vagy a munkáltatói jogkör gyakorlója;

m) tanácsadó: szakmai tanácsadó, szakmai fõtanács-
adó, miniszteri tanácsadó, miniszteri fõtanácsadó, kor-
mánytanácsadó, kormány-fõtanácsadó.”

9. §

Az R. 22. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„22. § E rendeletet a központi államigazgatási szervek

területi és helyi szerveinek, valamint a közigazgatási hiva-

1244 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/27. szám



taloknak a köztisztviselõire 2009. január 1-jétõl kell alkal-
mazni.”

10. §

(1) Az R. 1–3. melléklete helyébe e rendelet 1–3. mel-
léklete lép.

(2) Az R. e rendelet 4. melléklete szerinti új 4. melléklet-
tel egészül ki.

11. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép ha-
tályba.

(2) Az R. e rendelettel módosított rendelkezéseit a fo-
lyamatban lévõ célmeghatározások során is alkalmazni
kell.

(3) E rendelet 1–10. §-a, 12. §-a és 1–4. melléklete a ha-
tálybalépést követõ napon hatályát vesztik.

12. §

(1) Az R. 3. § (6) bekezdésében a „január 31-éig” szö-
vegrész helyébe a „február utolsó napjáig” szöveg,
4. §-ában a „július 1-je és július 31-e között” szövegrész
helyébe a „júniusában vagy júliusában” szöveg, 6. §-ában
az „értékelést megelõzõ” szövegrész helyébe az „értékelés
alapjául szolgáló” szöveg, a „három” szövegrész helyébe a
„két” szöveg, „rendelkezik a 7. § (2) bekezdésben megha-
tározott értékeléssel” szövegrész helyébe a „rendelkezik a
7. § (2) bekezdésben vagy a 16/B. § (2) bekezdésben meg-
határozott értékeléssel”, 9. § (2) bekezdésében az „a mi-
nisztériumokat” szövegrész helyébe az „– az autonóm ál-
lamigazgatási szervek kivételével – a központi államigaz-
gatási szerveket” szöveg, a „jutalmakra” szövegrész he-
lyébe a „jutalomra” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R. preambulumában az „a köz-
ponti államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tag-
jai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII.
törvény 56. §-ának (5) bekezdésére figyelemmel,” szöveg-
rész, 3. § (3) bekezdésében és 9. § (1) bekezdésében a
„ , szakállamtitkár” szövegrész, 3. § (4) bekezdésében a
„ , szakállamtitkárok” szövegrész, 3. § (5) bekezdésében,
3. § (8) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 5. § (3) és
(6) bekezdéseiben, 6. §-ában, 7. § (1) bekezdésében, 9. §
(1) bekezdésében és 17. § (1) bekezdésében az „ , a szakál-
lamtitkár” szövegrész, 3. § (6) bekezdésében és 17. §
(2) bekezdésében az „ , a szakállamtitkárral” szövegrész,
3. § (8) bekezdésében, 5. § (7) bekezdésében és 17. §
(2) bekezdésében az „ , a szakállamtitkárnak” szövegrész,

5. § (2) bekezdésében az „ , illetve a szakállamtitkár eseté-
ben a tevékenységét irányító állami vezetõ” szövegrész,
5. § (7) bekezdésében és 8. §-ában az „ , a szakállamtitkárt”
szövegrész, 5. § (9) bekezdésében az „ , a szakállamtitkár-
hoz” szövegrész, 7. § (1) bekezdésében a „ , szakállamtit-
kárnak” szövegrész, 7. § (2) bekezdésében, 8. §-ában a
„ , szakállamtitkárt” szövegrész, 17. § (3) bekezdésében
az „ , a szakállamtitkárok” szövegrész, 9. § (2) bekezdésé-
ben a „minisztériumi” szövegrész, 20. § b) pontja, 23. §
(2) bekezdése, 23. § (5) bekezdése.

(3) Hatályát veszti a köztisztviselõi teljesítményértéke-
lés és jutalmazás szabályairól szóló 301/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 315/2007. (XI. 22.)
Korm. rendelet.

13. §

(1) Az a kormányhivatal és központi hivatal, amely
olyan normatív módon szabályozott és a 2007. évben mû-
ködõ teljesítményértékelési rendszert és egyéni teljesít-
ményalapú jutalmazási rendszert alkalmaz, amelyet 2008.
március 31-ig a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
az e rendeletben foglalt rendszerrel egyenértékûnek fogad
el, jogosult e teljesítményértékelési és jutalmazási rend-
szerét – az e rendeletben foglaltaktól eltérõen – alkalmaz-
ni. A kormányhivatal és a központi hivatal az egyenértékû-
nek elfogadott rendszerekben bekövetkezõ változtatást
elõzetesen köteles az irányítási, illetve felügyeleti jogot
gyakorló miniszter útján egyeztetni a Miniszterelnöki Hi-
vatalt vezetõ miniszterrel.

(2) Az egyenértékûség elfogadása során a Miniszterel-
nöki Hivatalt vezetõ miniszter vizsgálja, hogy a teljesít-
ményértékelési és jutalmazási rendszer tartalmazza az
alábbi elemeket:

a) szervezeti célok meghatározása,
b) egyéni teljesítménycélok kitûzése,
c) féléves áttekintõ megbeszélés,
d) önértékelés,
e) kiemelt célok és többletfeladatok együttes értékelése,
f) munkaköri feladatok értékelése,
g) kompetenciák értékelése,
h) fejlesztési célok értékelése,
i) év végi teljesítményértékelés,
j) értékelési fokozatok és pontértékek alkalmazása,
k) kötelezõ eloszláshoz kötött értékelés alkalmazása,
l) vezetõi javaslatok és intézkedések meghatározása,
m) a teljesítményértékelés dokumentálása.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 31/2008. (II. 21.) Korm. rendelethez

„1. melléklet a 301/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Teljesítményértékelõ lap

I. SZEMÉLYI RÉSZ

Az értékeltre és az értékelõre vonatkozó alapadatok az értékelés évében

az értékelt köztisztviselõ
neve/születési dátum

beosztása
szervezet/szervezeti

egység
értékelõ vezetõ

neve/születési dátum
beosztása/szervezet/

szervezeti egység
a közös tevékenység

ideje

Értékelések Megjegyzés
Az értékelt

köztisztviselõ
(dátum; aláírás)

Az értékelõ
vezetõ

(dátum; aláírás)

Kontrollvezetõ
(dátum; aláírás)

Célmeghatározó meg-
beszélés igazolása

A kiemelt célokat/fel-
adatokat és a fejlesztési
célokat megismertem,
illetve megismertettem

Féléves áttekintõ meg-
beszélés igazolása

A féléves áttekintõ meg-
beszélés megtörtént

Részjutalom kifizetését
javaslom

JAVASLOM/
NEM JAVASLOM

Év végi értékelõ meg-
beszélés igazolása

A köztisztviselõ az érté-
kelést átnézte, és az érté-
kelõ lap kivonatát
átvette

Az értékelõ vezetõ érté-
kelését elfogadom

Az értékeléssel kapcso-
latban észrevételt teszek

Az értékelési idõszakban kapott elismerések (dicséret, jutalom, kitüntetés)

megnevezés év hó nap

II. CÉLMEGHATÁROZÁS

A köztisztviselõ kiemelt céljai/feladatai

sor-
szám

kiemelt célok/feladatok elérendõ eredmény határidõ, mérõpont

1.

2.

3.

4.

5.

n.
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A köztisztviselõ fejlesztését szolgáló célok

sor-
szám

fejlesztési célok elérendõ eredmény idõzítés

1.

2.

3.

4.

5.

n.

Az értékelési idõszakban kapott többletfeladatok

sor-
szám

többletfeladat elérendõ eredmények határidõ, mérõpont

1.

2.

3.

n.

III. A CÉLKITÛZÉSEK TELJESÜLÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE

1. A „MIT” értékelése

Az értékelt kiemelt céljai .............. évre és azok teljesülése

Az eredmény leírását az értékelt tölti ki az önértékelés során

sor-
szám

kiemelt célok/feladatok elérendõ eredmény határidõ, mérõpont az eredmény leírása

1.

2.

3.

4.

5.

n.

A vezetõ tölti ki az értékelõ megbeszélés elõtt

sor-
szám

kiemelt célok/feladatok teljesült részben teljesült nem teljesült

1.

2.

3.

4.

5.

6.

n.
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Az év közben kapott többletfeladatok és azok teljesülése

Az eredmény leírását az értékelt tölti ki az önértékelés során

sor-
szám

többletfeladatok elérendõ eredmény határidõ, mérõpont az eredmény leírása

1.

2.

3.

4.

5.

n.

A vezetõ tölti ki az értékelõ megbeszélés elõtt

sor-
szám

többletfeladatok teljesült részben teljesült nem teljesült

1.

2.

3.

4.

5.

6.

n.

A munkaköri leírásban foglalt feladatok teljesülése

Az eredmény leírását az értékelt tölti ki az önértékelés során

értékelési tényezõ az eredmény leírása

Az elvégzett munka mennyisége

Az elvégzett munka minõsége (igényesség, pontosság)

A határidõk betartása (a munkához való felelõs viszony)

A munkához való hozzáállás, önálló munkavégzés

A vezetõ tölti ki az értékelõ megbeszélés elõtt

értékelési tényezõ kiváló – fejlesztendõ
a munkaköri leírásban foglalt feladatok

részértékelése

Az elvégzett munka mennyisége A – B – C – D – E

Az elvégzett munka minõsége
(igényesség, pontosság)

A – B – C – D – E

A határidõk betartása
(a munkához való felelõs viszony)

A – B – C – D – E

A munkához való hozzáállás,
önálló munkavégzés

A – B – C – D – E pontszám
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2. A „HOGYAN” értékelése

A munkamagatartás, a viselkedés részértékelése kompetenciákkal

A kompetencia megfelelés leírását az értékelt tölti ki az önértékelés során

Vezetõi kompetenciák
Kivételes

kompetencia
szintet mutat

Magas kompetencia
szintet mutat

Jó kompetencia
szintet mutat

Megfelelõ
kompetencia
szintet mutat

Kompetenciáját
fejleszteni szükséges

Stratégiai (analitikus és globá-
lis) gondolkodás

A B C D E

A munkatársak fejlesztése A B C D E

Kommunikáció (befolyásolás) A B C D E

Vezetési technikák A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A munkamagatartás, a viselke-
dés részértékelése/pontszám:

Munkatársi kompetenciák
Kivételes

kompetencia
szintet mutat

Magas kompetencia
szintet mutat

Jó kompetencia
szintet mutat

Megfelelõ
kompetencia
szintet mutat

Kompetenciáját
fejleszteni szükséges

Szakmai ismeretek alkalmazása A B C D E

Kommunikáció A B C D E

Problémamegoldás A B C D E

Ügyfél-orientáltság (partnerköz-
pontúság)

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A munkamagatartás, a viselke-
dés részértékelése/pontszám:

3. Fejlesztési célok teljesülésének értékelése

Az eredmény leírását az értékelt tölti ki az önértékelés során

sor-
szám

fejlesztési cél elérendõ eredmény idõzítés az eredmény leírása

1.

2.

3.

4.

5.

n.
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A vezetõ tölti ki az értékelõ megbeszélés elõtt

sor-
szám

fejlesztési célok teljesült nem teljesült folyamatban van

1.

2.

3.

4.

5.

6.

n.

4. A „MIT” és a „HOGYAN” teljesítésének komplex értékelése

A teljesítmény komplex értékelése

fokozat adható pontérték kialakult pontérték

Kivételes teljesítmény 89–100

Magas szintû teljesítmény 76–88

Jó szintû teljesítmény 63–75

Megfelelõ teljesítmény 50–62

Fejlesztés szükséges 0–49

A vezetõ komplex értékelése írásban (mit, hogyan, fejlesztés)

Az értékelt köztisztviselõ észrevételei, megjegyzései a rész- és komplex értékeléssel kapcsolatban:

IV. TELJESÍTMÉNYCÉLOK ................ ÉVRE

A köztisztviselõ elképzelései, javaslatai életpályájának alakulásával kapcsolatban:

Az értékelt köztisztviselõ és az értékelõ vezetõ javaslatai a teljesítményértékeléssel kapcsolatban:

V. A VEZETÕ INTÉZKEDÉSEI

A teljesítményértékelés kapcsán az értékelõ vezetõ javaslatai a munkáltatói jogkört gyakorló vezetõ felé, illetve az értékelést végzõ
munkáltatói jogkört gyakorló vezetõ döntései

Lehetséges vezetõi intézkedések Megnevezés

Tájékoztatás: az értékelt köztisztviselõ a teljesítményértékelés hibás vagy valótlan ténymegállapításának megsemmi-
sítése iránt a kézbesítéstõl számított 30 napon belül – a munkaügyi bírósághoz benyújtandó keresettel – közszolgálati
jogvitát indíthat a Ktv. 34. § (7) bekezdése, valamint 59. § (3) bekezdésének c) pontja alapján.”
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2. melléklet a 31/2008. (II. 21.) Korm. rendelethez

„2. melléklet a 301/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A teljesítmény jutalom kötelezõ eloszlási táblázata:

Összteljesítmény
Kötelezõ eloszlás

(munkavállalók %-ban)

Kivételes teljesítmény 0–10%
Magas szintû teljesítmény 30–40%
Jó teljesítmény 40–50%
Megfelelõ teljesítmény 0–10%
Fejlesztés szükséges 0–10%

,,

3. melléklet a 31/2008. (II. 21.) Korm. rendelethez

„3. melléklet a 301/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A teljesítmény jutalom mértéke vezetõk esetén a különbözõ teljesítmény szinteken
a jutalomalap százalékában megállapítva

Összteljesítmény Minimum jutalom Maximum jutalom

Kivételes teljesítmény 32% 48%
Magas szintû teljesítmény 17% 31%
Jó teljesítmény 4% 16%
Megfelelõ teljesítmény 0% 3%
Fejlesztés szükséges 0% 0%

A teljesítmény jutalom mértéke tanácsadó esetén a különbözõ teljesítmény szinteken
a jutalomalap százalékában megállapítva

Összteljesítmény Minimum jutalom Maximum jutalom

Kivételes teljesítmény 24% 38%
Magas szintû teljesítmény 13% 23%
Jó teljesítmény 4% 12%
Megfelelõ teljesítmény 0% 3%
Fejlesztés szükséges 0% 0%

A teljesítmény jutalom mértéke felsõfokú végzettségû, nem tanácsadó köztisztviselõ esetén,
az illetményalap szorzatában megállapítva

Összteljesítmény Minimum jutalom Maximum jutalom

Kivételes teljesítmény 20 30
Magas szintû teljesítmény 11 19
Jó teljesítmény 4 10
Megfelelõ teljesítmény 0 3
Fejlesztés szükséges 0 0

A teljesítmény jutalom mértéke felsõfokú végzettséggel nem rendelkezõ köztisztviselõk esetén,
az illetményalap szorzatában megállapítva

Összteljesítmény Minimum jutalom Maximum jutalom

Kivételes teljesítmény 14 20
Magas szintû teljesítmény 8 13
Jó teljesítmény 3 7
Megfelelõ teljesítmény 0 2
Fejlesztés szükséges 0 0

,,
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4. melléklet a 31/2008. (II. 21.) Korm. rendelethez

„4. melléklet a 301/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A teljesítmény súlyozott komplex értékelése
vezetõi megbízással rendelkezõ köztisztviselõk és tanácsadók esetén

MIT értékelése HOGYAN értékelése Komplex értékelés

Kiemelt célok
és többletfeladatok

Pont
Munkaköri leírásban

foglalt feladatok
Pont

Kompetenciák
értékelése

Pont Pont

0–40 0–20 0–40

Kivételes teljesítmény A 89–100

Magas szintû teljesít-
mény

B 76–88

Jó teljesítmény C 63–75

Megfelelõ teljesítmény D 50–62

Fejlesztés szükséges E 0–49

A teljesítmény súlyozott komplex értékelése vezetõi megbízással nem rendelkezõ,
nem tanácsadó köztisztviselõ esetén

MIT értékelése HOGYAN értékelése Komplex értékelés

Kiemelt célok
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Jó teljesítmény C 63–75
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Fejlesztés szükséges E 0–49
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A Kormány
32/2008. (II. 21.) Korm.

rendelete

a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak
2007. év után járó tizenharmadik havi illetménye

2008. évi részletének finanszírozásáról

A Kormány – az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének
b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva – a Magyar

Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló 2007. évi
CLXIX. törvény (a továbbiakban: KvTv.) 84. §-a (1) be-
kezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a kö-
vetkezõ rendeletet alkotja:

1. §

E rendeletet kell alkalmazni a költségvetési szerveknél
foglalkoztatottak 2007. év után járó tizenharmadik havi il-
letménye 2008. évi elszámolásával összefüggõ átcsoporto-



sításokról szóló kormányhatározat (a továbbiakban:
Korm. határozat) alapján átcsoportosított támogatás
felhasználására és elszámolására, kivéve a XIII. Honvé-
delmi Minisztérium fejezetéhez tartozó költségvetési szer-
veket.

2. §

(1) Az 1. §-ban megjelölt támogatás kizárólag a foglal-
koztatottak jogállása szerinti törvényben foglaltak szerint
a 2007. év után járó tizenharmadik havi illetmény (munka-
bér) 2008. évi elszámolásával összefüggõ személyi juttatá-
sokra és az ahhoz kapcsolódó munkaadókat terhelõ járulé-
kokra igényelhetõ és használható fel.

(2) A központi költségvetési szervek esetében nem ve-
hetõ igénybe a támogatás a részben vagy egészben külön
feladat ellátására kötött szerzõdésbõl – ide nem értve az
Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszíro-
zási szerzõdést – származó bevétel terhére foglalkoztatot-
tak után.

3. §

(1) A központosított illetményszámfejtést nem igénylõ
helyi önkormányzat, települési, illetve területi kisebbségi
önkormányzat, valamint a többcélú kistérségi társulás
(a továbbiakban: önkormányzat) által fenntartott költség-
vetési szerv a 2007. év után járó tizenharmadik havi illet-
mény elszámolása keretében annak összegrõl és járulékai-
ról az önkormányzat számára adatot szolgáltat az 1. számú
melléklet szerint.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben jelzett adato-
kat a 2. számú melléklet szerinti adatlapon 2008. február
25-ig továbbítja a Magyar Államkincstár Regionális Igaz-
gatósága részére.

(3) A központosított illetményszámfejtési rendszerben
mûködõ költségvetési szervek esetében az adatszolgálta-
tást a Magyar Államkincstár állítja össze.

(4) A Magyar Államkincstár teljes körû – mind a köz-
pontosított illetményszámfejtést igénylõ, mind az (1) be-
kezdésben foglaltakra kiterjedõ – önkormányzatsoros
adatszolgáltatást nyújt az Önkormányzati és Területfej-
lesztési Minisztérium részére a 3. számú melléklet szerinti
adatlap adataira vonatkozóan 2008. március 5-ig.

(5) Az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszté-
rium utalványozása alapján a Magyar Államkincstár az
önkormányzatok részére a nettó finanszírozás keretében
folyósítja az összegeket.

4. §

(1) A fejezet felügyeletét ellátó szerv – a (3) bekezdés-
ben foglalt kivétellel – akkor kezdeményezheti a támoga-
tás kiegészítését, ha a felügyelete alá tartozó költségvetési
szerv pótlólagos igénye meghaladja a Korm. határozata
szerint, illetve a fejezet felügyeletét ellátó szerv által át-
csoportosított elõirányzat 5%-át, de legalább az 1 millió
forintot.

(2) Az önkormányzat a 3. §-ban meghatározott eljárás-
rend szerint 2008. április 15-éig igényelhet pótlólagosan
támogatást. A támogatás kiegészítésére – a (3) bekezdés-
ben foglalt kivétellel – akkor kerülhet sor, ha annak össze-
ge meghaladja az önkormányzati költségvetési szerv által
eredetileg igényelt összeg 5%-át, de legalább a 200 ezer
forintot.

(3) Az egészségügyi struktúraváltás következtében
2008. évben megszûnõ költségvetési szerv akkor nyújthat
be pótlólag támogatási igényt, ha az Országos Egészség-
biztosítási Pénztár által folyósított finanszírozás megszûnt
és a kifizetendõ összeg meghaladja a 200 ezer forintot.

(4) A céltartalék terhére a pótlólagos támogatási igényt
a fejezet felügyeletét ellátó szerv kezdeményezésére a
pénzügyminiszter nyújtja be a Kormánynak.

(5) A foglalkoztatottak jogállása szerinti törvényben
foglaltak szerint a 2007. év után járó tizenharmadik havi il-
letmény (munkabér) 2008. évi elszámolása keretében tör-
ténõ kifizetések azon része, melyre költségvetési támoga-
tás nem igényelhetõ, a költségvetési szervet terheli.

5. §

(1) A céltartalékból biztosított támogatás fel nem hasz-
nált részével a tényleges felhasználás alapján az elõirány-
zatot 2008. június 30-áig vissza kell rendezni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedést a pénzügymi-
niszter készíti elõ.

(3) Amennyiben a központi költségvetési szerv az elõ-
irányzat visszarendezését vagy az elõirányzattal való el-
számolást követõen állapít meg visszafizetési kötelezett-
séget, azt a 2008. évi elõirányzat-maradványelszámolás
keretében kell teljesíteni.

(4) Az önkormányzat a 2008. évi zárszámadás kereté-
ben annak rendje szerint számol el a támogatással.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ második napon lép
hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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ADATKÖZL  LAP 

Adatszolgáltatás 
a központosított illetményszámfejtést nem igényl

költségvetési szervek 2007. év után járó 13. havi illetmény elszámolásához 

Ft

2007. év után járó 
13. havi illetmény 

Ebb l:
2007. évben 6 ütemben 
folyósított illetményrész 

2007. év után járó 
13. havi illetmény 

2008. január 16-ai elszámolás 
keretében

kifizet t terhel  közterhekkel növelt bruttó összege 

1 2 3 = 1 – 2 

Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott 
szakfeladatokhoz kapcsolódó 

   

Egyéb forrásból – nem Egészségbiztosítási Alapból – 
finanszírozott szakfeladatokhoz kapcsolódó 

   

……………..……………..………, 2008. év ....……..…........ hó ......... nap 
P. H. 

.......................................................  
aláírás

 neve:  
címe:  

törzsszáma:         
adószáma:          

pénzforgalmi jelz száma:        
pénzügyi körzet:              KSH kód:        

Költségvetési
szerv 
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ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESÍT

a központosított illetményszámfejtést nem igényl
költségvetési szervek 2007. év után járó 13. havi illetmény elszámolásához 

Ft

2007. év után járó 
13. havi illetmény 

Ebb l:
2007. évben 6 ütemben 
folyósított illetményrész 

2007. év után járó 
13. havi illetmény 

2008. január 16-ai elszámolás 
keretében

kifizet t terhel  közterhekkel növelt bruttó összege 

1 2 3 = 1 – 2 

Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott 
szakfeladatokhoz kapcsolódó 

   

Egyéb forrásból – nem Egészségbiztosítási Alapból – 
finanszírozott szakfeladatokhoz kapcsolódó 

   

…..………………………...……., 2008. év .............................. hó ......... nap 
P. H. 

.......................................................  
aláírás

 neve:  
címe:  

törzsszáma:         
adószáma:          

pénzforgalmi jelz száma:        
pénzügyi körzet:              KSH kód:        

Önkormányzat 
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MEGYEI ÖSSZESÍT

a 2007. év után járó 13. havi illetmény elszámolásához 

Megye kódja / sorszám: /    

neve:

Ft

Önkormányzat 
2007. év után járó 13. havi illetmény 

2008. január 16-ai elszámolás keretében 
kifizet t terhel  közterhekkel növelt bruttó összege 

sor-
száma 

KSH kódja neve 

Egészségbiztosítási
Alapból

finanszírozott
szakfeladatokhoz

egyéb forrásból 
– nem 

Egészségbiztosítási
Alapból – 

finanszírozott
szakfeladatokhoz

összesen

1 2 3 4 5 6 = 4 + 5 

        

        

        

        

…………………………………., 2008. év ................................... hó ......... nap 

P. H. 
.......................................................  

igazgató



A Kormány
33/2008. (II. 21.) Korm.

rendelete

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl
szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó

ügyekben eljáró hatóságok kijelölésérõl,
valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá esõ

szolgáltatások felsorolásáról

A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
szóló 1949. évi XX. törvény 35. § (1) bekezdésének
b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a külföldi bi-
zonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi
C. törvény 67. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján a következõ rendeletet alkotja:

1. §

(1) A Kormány a külföldi bizonyítványok és oklevelek
elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban:
Etv.) 4/A. §-ában meghatározott információs szolgálat-
ként, továbbá – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a
külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelõs
hatóságként elsõ fokon az Oktatási Hivatalt, másodfokon
az oktatási és kulturális minisztert jelöli ki.

(2) Az Etv. Harmadik része hatálya alá tartozó hatósági
eljárásokban a Kormány a külföldi bizonyítványok és ok-
levelek elismerésért felelõs hatóságként

a) az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó sza-
bályozott szakmák esetében elsõ fokon az Egészségügyi
Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt, másodfokon az
Egészségbiztosítási Felügyeletet,

b) a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tar-
tozó szabályozott szakmák esetében elsõ fokon a Nemzeti
Szakképzési és Felnõttképzési Intézetet, másodfokon a
szociális és munkaügyi minisztert,

c) a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe
tartozó szabályozott szakmák esetében

ca) kereskedelmi és ipari szakterületen elsõ fokon a
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalt,

cb) közlekedési szakterületen elsõ fokon a Nemzeti
Közlekedési Hatóságot,

cc) informatikai, hírközlési és postaügyi szakterületen
elsõ fokon a Nemzeti Hírközlési Hatóságot,

cd) másodfokon a gazdasági és közlekedési minisztert,
d) az önkormányzati és területfejlesztési miniszter ha-

táskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében
da) külön jogszabályban meghatározott, a mérnöki ka-

marák hatáskörébe tartozó építészeti-mûszaki tervezési
szakterületen, területrendezési- és településtervezési szak-
ági tervezési, valamint építésügyi szakterületen (építés-
ügyi mûszaki szakértõ, építési mûszaki ellenõr, felelõs
mûszaki vezetõ) – a db) pontban meghatározott kivétel-

lel – elsõ fokon a Budapesti és Pest megyei Mérnöki
Kamarát, másodfokon a Magyar Mérnöki Kamarát,

db) külön jogszabályban meghatározott, az építész ka-
marák hatáskörébe tartozó építészeti-mûszaki tervezési
szakterületen, területrendezési- és településtervezési, va-
lamint építésügyi szakterületen (építésügyi mûszaki szak-
értõ, építési mûszaki ellenõr, felelõs mûszaki vezetõ) elsõ
fokon a Budapesti Építész Kamarát, másodfokon a Ma-
gyar Építész Kamarát,

dc) felvonó- és mozgólépcsõ karbantartó-szerelõ, vala-
mint felvonó és mozgólépcsõ ellenõri tevékenység esetén
elsõ fokon a Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamarát,
másodfokon a Magyar Mérnöki Kamarát,

dd) katasztrófavédelem, tûzoltóság, valamint polgári
védelem szakterületen elsõ fokon az Országos Katasztró-
favédelmi Fõigazgatóságot, másodfokon az önkormány-
zati és területfejlesztési minisztert,

e) a környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatásköré-
be tartozó szabályozott szakmák esetében elsõ fokon az
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Víz-
ügyi Fõfelügyelõséget, másodfokon a környezetvédelmi
és vízügyi minisztert
jelöli ki.

(3) A Kormány az Etv. IV. fejezete hatálya alá tartozó
hatósági eljárásokban azon szakmák tekintetében, ame-
lyek esetében a szakmai és vizsgakövetelmények megha-
tározása

a) az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozik, elsõ
fokon az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási
Hivatalt, másodfokon az Egészségbiztosítási Felügyeletet;

b) a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tar-
tozik, elsõ fokon a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési
Intézetet, másodfokon a szociális és munkaügyi minisz-
tert;

c) a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe
tartozik

ca) kereskedelmi és ipari szakterületen elsõ fokon a
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalt,

cb) közlekedési szakterületen elsõ fokon a Nemzeti
Közlekedési Hatóságot,

cc) informatikai, hírközlési és postaügyi szakterületen
elsõ fokon a Nemzeti Hírközlési Hatóságot,

cd) másodfokon a gazdasági és közlekedési minisztert
jelöli ki a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeré-
séért felelõs hatóságként.

(4) A Kormány a hazai bizonyítványokról, oklevelekrõl
és a hazai szakmai gyakorlatról szóló hatósági bizonyít-
vány kiállításáért felelõs hatóságként

a) az Etv. 60/A. § és – a b) pontban foglalt kivétellel – a
60/B. § hatálya alá tartozó eljárásokban elsõ fokon az Ok-
tatási Hivatalt, másodfokon az oktatási és kulturális mi-
niszter,

b) az Etv. 60/B. § és 60/C. § hatálya alá tartozó eljárá-
sokban
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ba) a (2) bekezdés a) pontja, valamint a (3) bekezdés
a) pontja alapján elismerendõ szakmák tekintetében elsõ
fokon az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási
Hivatalt, másodfokon az Egészségbiztosítási Felügyeletet,

bb) okleveles építészmérnök és okleveles építész terve-
zõ mûvész szakképzettség esetén elsõ fokon a Budapesti
Építész Kamarát, másodfokon a Magyar Építész Kamarát
jelöli ki.

2. §

(1) E rendelet melléklete határozza meg azon szolgálta-
tásnyújtások körét, amelyek esetében a szolgáltatásnyújtó
az Etv. 40. § (1) bekezdése alapján a szolgáltatásnyújtást
megelõzõen írásbeli nyilatkozattételre kötelezett, továbbá
amelyek az Etv. 41. § (1) bekezdése szerinti elõzetes ellen-
õrzés alá tartoznak, valamint – a (2)–(3) bekezdésben fog-
lalt kivétellel – kijelöli az elõzetes ellenõrzést végzõ ható-
ságokat.

(2) Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter ha-
táskörébe tartozó – a mellékletben felsorolt – szabályozott
szakmák esetében a Kormány elõzetes ellenõrzést végzõ
hatóságként

a) a külön jogszabályban meghatározott, a mérnöki ka-
marák hatáskörébe tartozó építészeti-mûszaki tervezési
szakterületen, területrendezési- és településtervezési szak-
ági tervezési szakterületen, valamint építésügyi szakterü-
leten (építésügyi mûszaki szakértõ, építési mûszaki ellen-
õr, felelõs mûszaki vezetõ) elsõ fokon a Budapesti és Pest
megyei Mérnöki Kamarát, másodfokon a Magyar Mérnöki
Kamarát,

b) a külön jogszabályban meghatározott, az építész ka-
marák hatáskörébe tartozó építészeti-mûszaki tervezési
szakterületen, területrendezési- és településtervezési szak-
területen, valamint építésügyi szakterületen (építésügyi
mûszaki szakértõ, építési mûszaki ellenõr, felelõs mûszaki
vezetõ) elsõ fokon a Budapesti Építész Kamarát, másodfo-
kon a Magyar Építész Kamarát
jelöli ki.

(3) Az (1) bekezdés szerint elõzetes bejelentési kötele-
zettség hatálya alá tartoznak az egészségügyrõl szóló
1997. évi CLIV. tv. 3. § e) pontja szerinti egészségügyi
szolgáltatások. Ezen szolgáltatások esetében a Kormány
elõzetes ellenõrzést végzõ hatóságként elsõ fokon az
Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt,
másodfokon az Egészségbiztosítási Felügyeletet jelöli ki.
Az eljárásban szakhatóságként közremûködik az Országos
Tisztifõorvosi Hivatal.

3. §

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hi-
vatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet (a továb-

biakban: R.) 2. § (1) bekezdése a következõ e) ponttal egé-
szül ki:

(Külön jogszabályban foglaltak szerint a Hivatal fel-
adatkörébe tartozik különösen)

„e) egyes, külön jogszabályban meghatározott egész-
ségügyi tevékenység végzésére jogosító bizonyítványok-
nak és okleveleknek a külföldi bizonyítványok és okleve-
lek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény szerinti elis-
merése, valamint a törvény alapján hatósági bizonyítvá-
nyok kiállítása és elõzetes ellenõrzés végzése.”

4. §

A Vám- és Pénzügyõrség szervezetérõl, valamint egyes
szervek kijelölésérõl szóló 314/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet 3. § (3) bekezdése a következõ h) ponttal egészül
ki:

(Az országos parancsnokság feladata és hatásköre:)
„h) egyes, külön jogszabályban meghatározott tevé-

kenységek esetében a külföldi bizonyítványok és okleve-
lek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény szerinti elõze-
tes ellenõrzést végzi.”

5. §

A felvonók és a mozgólépcsõk építésügyi hatósági en-
gedélyezésérõl, üzemeltetésérõl, ellenõrzésérõl és az el-
lenõrökrõl szóló 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 6. §
(2) bekezdésének harmadik mondata helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

„Külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkezõ személy (a továbbiakban: a szabad
mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személy), illet-
ve a letelepedett jogállású személy szakképzettségének el-
ismerését a külön jogszabályban meghatározott szerv vég-
zi, a kérelemhez a külföldi bizonyítványok és oklevelek el-
ismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény VI. fejezete elõ-
írásainak megfelelõ, a küldõ vagy származási állam illeté-
kes hatósága által kiállított oklevél magyar nyelvû fordítá-
sát kell mellékelni.”

6. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatály-
ba, rendelkezéseit a hatálybalépését követõen indult eljá-
rásokban kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.)

Korm. rendelet 4/A. §-ában „A külföldi bizonyítványok és
oklevelek elismeréséért felelõs hatóságként, oktatási hiva-
talként” szövegrész helyébe az „Oktatási Hivatalként”
szövegrész, az R. 2/C. §-ában a „(2)” szövegrész helyébe
„(1) bekezdésének e) pontja” szövegrész lép,
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b) az R. 2. § (2) bekezdése hatályát veszti,
c) hatályát veszti az Állami Népegészségügyi és Tiszti-

orvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási
szerv kijelölésérõl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. ren-
delet 10. § (4) bekezdésének b) pontja.

(3) E rendelet kihirdetését követõ 30. napon hatályát
veszti a 3–5. §, valamint a 6. § (2) bekezdése. E bekezdés a
kihirdetést követõ 31. napon hatályát veszti.

(4) E rendelet – az Etv. rendelkezéseivel együtt – a szak-
mai képesítések elismerésérõl szóló, az Európai Parlament
és a Tanács 2005/36/EK irányelve 7. cikk (1) és (4) bekez-
désének, valamint 56. cikke (3) bekezdésének való megfe-
lelést szolgálja.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

1. számú melléklet a 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelethez

Az elõzetes ellenõrzést végzõ hatóságok kijelölésérõl és az elõzetes ellenõrzési kötelezettség alá esõ
szolgáltatásokról

Sor-
szám

Szakmagyakorlási jogosultsággal végezhetõ tevékenység
megnevezése

Elõzetes ellenõrzést végzõ
elsõ fokú hatóságok

Elõzetes ellenõrzést végzõ
másodfokú hatóságok

1. Építészeti-mûszaki tervezõi tevékenység 2. § (2) bekezdése
szerint

2. § (2) bekezdése
szerint

2. Építésügyi mûszaki szakértõi tevékenység 2. § (2) bekezdése
szerint

2. § (2) bekezdése
szerint

3. Felelõs mûszaki vezetõi tevékenység 2. § (2) bekezdése
szerint

2. § (2) bekezdése
szerint

4. Építési mûszaki ellenõr tevékenység 2. § (2) bekezdése
szerint

2. § (2) bekezdése
szerint

5. Felvonó- és mozgólépcsõ ellenõri tevékenység Budapesti és Pest
megyei Mérnöki
Kamara

Magyar Mérnöki
Kamara

6. Felvonó- és mozgólépcsõ karbantartó-szerelõ
tevékenység

Budapesti és Pest
megyei Mérnöki
Kamara

Magyar Mérnöki
Kamara

7. Településtervezési tevékenység 2. § (2) bekezdése
szerint

2. § (2) bekezdése
szerint

8. Területrendezési tervezési tevékenység 2. § (2) bekezdése
szerint

2. § (2) bekezdése
szerint

9. Környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi
szakértõ tevékenység

Országos Környezetvé-
delmi, Természetvédel-
mi és Vízügyi
Fõfelügyelõség

környezetvédelmi
és vízügyi miniszter

10. Jövedéki ügyintézõi tevékenység Vám- és Pénzügyõrség pénzügyminiszter

11. Könyvvizsgálói tevékenység Magyar Könyvvizsgálói
Kamara

Magyar Könyvvizsgálói
Kamara

12. Vámügynökség vezetõje, szakalkalmazottja és vám-
kérdésekkel foglalkozó szakág vezetõje

Vám- és Pénzügyõrség pénzügyminiszter



2. számú melléklet a 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelethez

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló
2001. évi C. törvényben (Etv.)

meghatározott elismerési ügyekben eljáró, Kormány által kijelölt hatóságok

Elismerési eljárás megnevezése I. fokú hatóság II. fokú hatóság

1. minden olyan eljárás, amely nem tartozik a
2–6. pontban felsorolt elismerési eljárások közé

Oktatási Hivatal Magyar
Ekvivalencia
és Információs Központ

oktatási és kulturális
miniszter

2. az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó sza-
bályozott szakmáknak az Etv. Harmadik része és
IV. fejezete szerinti elismerési eljárásai

Egészségügyi Engedé-
lyezési és Közigazgatási
Hivatal

Egészségbiztosítási
Felügyelet

3. a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tar-
tozó szabályozott szakmáknak az Etv. Harmadik ré-
sze és IV. fejezete szerinti elismerési eljárásai

Nemzeti Szakképzési és
Felnõttképzési Intézet

szociális és munkaügyi
miniszter

4. a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe
tartozó szabályozott szakmáknak az Etv. Harmadik
része és IV. fejezete szerinti elismerési eljárásai

Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Nemzeti
Hírközlési Hatóság

gazdasági és közle-
kedési miniszter

5. a környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatásköré-
be tartozó szabályozott szakmáknak az Etv. Harma-
dik része szerinti elismerési eljárásai

Országos Környezetvé-
delmi, Természetvédel-
mi és Vízügyi
Fõfelügyelõség

környezetvédelmi
és vízügyi miniszter

6. az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmáknak
az Etv. Harmadik része szerinti elismerési eljárásai

6.1. építésügyi (építészeti-mûszaki tervezõ, telepü-
léstervezés, építésügyi mûszaki szakértõ, építési
mûszaki ellenõr, felelõs mûszaki vezetõ), vala-
mint településrendezési és területrendezési szak-
területen (mérnöki kamarai hatáskör)

Budapesti és Pest
megyei Mérnöki
Kamara

Magyar Mérnöki Kama-
ra

6.2. építésügyi (építészeti-mûszaki tervezõ,
településtervezés, építésügyi mûszaki szakértõ,
építési mûszaki ellenõr, felelõs mûszaki
vezetõ), valamint településrendezési és
területrendezési szakterületen (építész
kamarai hatáskör)

Budapesti Építész
Kamara

Magyar Építész Kamara

6.3. felvonó- és mozgólépcsõ karbantartó-szerelõ,
valamint felvonó- és mozgólépcsõ ellenõri tevé-
kenység

Budapesti és Pest
megyei Mérnöki
Kamara

Magyar Mérnöki
Kamara
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Elismerési eljárás megnevezése I. fokú hatóság II. fokú hatóság

6.4. katasztrófavédelem, tûzoltóság, valamint polgá-
ri védelem szakterületen

Országos Katasztrófavé-
delmi Fõigazgatóság

önkormányzati és terü-
letfejlesztési miniszter

Az Etv. Harmadik része hatálya alá tartozó elismerési eljárások: az Európai Unió valamely tagállamában és az Európai
Unió valamely polgára által szerzett, képzést tanúsító okiratok elismerése

Az Etv. Negyedik fejezete hatálya alá tartozó elismerési eljárások: alap-, közép- és felsõfokú szakképesítések elisme-
rése (nem európai uniós jog szerint)
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A Kormány
34/2008. (II. 21.) Korm.

rendelete

a „Márciusi Ifjak Díj – a fiatal magyar tehetségekért”
alapításáról

A Kormány a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló
1991. évi XXXI. törvény 6/A. §-ának a) és b) pontjában ka-
pott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekez-
dés b) pontjában meghatározott feladatkörében a követke-
zõket rendeli el:

1. §

(1) A Kormány „Márciusi Ifjak Díj – a fiatal magyar te-
hetségekért” (a továbbiakban: díj) elnevezéssel díjat alapít
és adományoz.

(2) A díj azoknak a 35 év alatti, magyar állampolgárságú
személyeknek adományozható, akik az alkotó- és elõadó-
mûvészet, a kultúra, a tudomány, a társadalmi- és technoló-
giai innováció, valamint a sport területén kifejtett tevé-
kenységükkel öregbítették Magyarország hírnevét, elõse-
gítették kulturális gyarapodását.

(3) A díj évente legfeljebb 12 személynek adományoz-
ható.

2. §

(1) A díjat a miniszterelnök minden évben a március 15-i
nemzeti ünnepen, az 1848-as forradalom évfordulóján adja
át.

(2) A miniszterelnök a díjat a kitüntetett részére az ado-
mányozást igazoló emléklappal adja át. A díjjal egyszeri,
nettó 500 000 forint összegû pénzjutalom jár.

3. §

(1) A díj adományozását az 1. § (2) bekezdésében meg-
határozott mûvészeti ágak, területek körében mûködõ or-
szágos szakmai szervezetek, valamint a Kormány tagjai
kezdeményezhetik, az adományozást megelõzõ év decem-
ber 31-ig.

(2) A díj adományozására irányuló kezdeményezést a
Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszterhez (a továbbiak-
ban: miniszter) kell benyújtani.

(3) A kezdeményezést a miniszterelnök által felkért és
megbízott öttagú bizottság értékeli, és tesz javaslatot a mi-
niszter útján a Kormánynak a díj adományozására. A bi-
zottság elnökét a tagok közül a miniszterelnök kéri fel és
bízza meg.

(4) A bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.

4. §

A bizottság mûködésével és a díj adományozásával kap-
csolatos feladatokat a Miniszterelnöki Hivatal látja el.

5. §

A díj adományozásával felmerülõ költségek forrásáról a
Miniszterelnökség központilag kezelt fejezeti feladatok
elõirányzatának terhére kell gondoskodni.

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) A díj adományozására elsõ ízben 2008-ban kerül sor,
az adományozás e rendelet hatálybalépését követõ 15 na-
pon belül kezdeményezhetõ.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök



A Kormány tagjainak
rendeletei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

20/2008. (II. 21.) FVM
rendelete

a szántóföldi növényfajok vetõmagjainak
elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló

48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet
módosításáról

A növényfajták állami elismerésérõl, valamint a szapo-
rítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló
2003. évi LII. törvény 30. §-a (2) bekezdésének e) pontjá-
ban kapott felhatalmazás alapján – a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket
rendelem el:

1. §

A szántóföldi növényfajok vetõmagjainak elõállításáról
és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM
rendelet (a továbbiakban: R.) a következõ 50/A. §-sal egé-
szül ki:

„50/A. § A 2 kilogrammot meghaladó tömegû, harma-
dik országból származó vetõmagtételek nyomon követhe-
tõsége érdekében a beszállítónak a vetõmagtétel beérkezé-
sét követõen haladéktalanul tájékoztatnia kell az MgSzH-t
a vetõmagtétel beszállításának tényérõl. Az MgSzH éssze-
rû határidõn belül hatósági mintát vehet a fajtatisztaság
utólagos szúrópróbaszerû ellenõrzéséhez.”

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatály-
ba, és a hatálybalépését követõ 5. napon hatályát veszti.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
50. §-a elõtti alcímben a „jelölése” szövegrész hatályát
veszti.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) az R. 2. §-ában „az Országos Mezõgazdasági Minõ-

sítõ Intézet (a továbbiakban: minõsítõ intézet)” szövegrész
helyébe „a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
(a továbbiakban: MgSzH)” szövegrész lép;

b) az R. 2. §-ában, 5. §-ának (3) és (6)–(7) bekezdései-
ben, 6. §-ának (1) bekezdésében, 7. §-ának (2) bekezdései-
ben, 12. §-a (2) bekezdésének e) pontjában, 12. §-ának (3)
és (6) bekezdéseiben, 13. §-ának (2) bekezdésében,
15. §-ának a) pontjában, 31. §-ának (4) bekezdésében,
38. §-ának (3) és (6) bekezdésében, 39. §-ának (1) és
(5) bekezdésében, 39/A. §-ának (3) bekezdésében, (5) be-
kezdésének b) pontjában, (7) és (9) bekezdésében,
39/B. §-ának (2)–(3) és a (8)–(11) bekezdéseiben,
41. §-ának (5) bekezdésében, 42. §-ának (1) bekezdésé-
ben, 48. §-ának (2)–(3) bekezdéseiben, 49. §-ának (3) be-
kezdésében, 50. §-ában, 51. §-ának (4) bekezdésében,
52. §-a (2) bekezdésének bevezetõ részében és f) pontjá-
ban, valamint a (3) bekezdésében, 53. §-ának (2) bekezdé-
sében, 54. §-ának (1) és (3) bekezdésében, 55. §-ának
(1) bekezdésében, 56. §-ának (2) bekezdésében, és
58. §-ában „a minõsítõ intézet” szövegrész helyébe „az
MgSzH” szövegrész lép;

c) az R. 5. §-ának (3)–(5) bekezdéseiben, 7. §-ának
(1) bekezdésében, 12. §-ának (4)–(5) bekezdéseiben,
33. §-ának (3) bekezdésében, 38. §-ának (8) bekezdésé-
ben, 39. §-ának (6) bekezdésében, 39/A. §-ának (4) bekez-
désében, (10) és (12)–(13) bekezdéseiben, 39/B. §-ának
(4), (6)–(7) és (12)–(13) és (15) bekezdéseiben, 40. §-ának
(3) bekezdésében, 49. §-ának (1)–(2) bekezdésében,
53. §-ának (1) és (3)–(4) bekezdéseiben, 54. §-ának (2) be-
kezdésében „A minõsítõ intézet” szövegrész helyébe „Az
MgSzH” szövegrész lép;

d) az R. 9. §-ának (3) bekezdésében „a minõsítõ inté-
zetnél” szövegrész helyébe „az MgSzH-nál” szövegrész
lép, valamint „A minõsítõ intézet” szövegrész helyébe „Az
MgSzH” szövegrész lép;

e) az R. 14. §-ának (3) bekezdésében „A minõsítõ inté-
zetnek” szövegrész helyébe „Az MgSzH-nak” szövegrész
lép, valamint „a minõsítõ intézet” szövegrész helyébe „az
MgSzH” szövegrész lép;

f) az R. 20. §-ának (1)–(2) bekezdéseiben, 38. §-ának
(2) bekezdésében, 39. §-ának (2)–(3) bekezdéseiben,
39/A. §-ának (11) bekezdésében, 39/B. §-ának (5) és
(14) bekezdéseiben, 40. §-ának (1) bekezdésében,
48. §-ának (1) bekezdésében „a minõsítõ intézet” szöveg-
rész helyébe „az MgSzH” szövegrész lép, valamint „A mi-
nõsítõ intézet” szövegrész helyébe „Az MgSzH” szöveg-
rész lép;

g) az R. 38. §-ának (5) bekezdésében „az Intézet” szö-
vegrész helyébe „az MgSzH” szövegrész lép;

h) az R. 39/A. §-ának (8) bekezdésében „a minõsítõ in-
tézet” szövegrész helyébe „az MgSzH” szövegrész lép, va-
lamint „a minõsítõ intézetet” szövegrész helyébe „az
MgSzH-t” szövegrész lép.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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A gazdasági és közlekedési miniszter
3/2008. (II. 21.) GKM

rendelete

az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltató
kijelölésére vonatkozó szabályokról szóló

3/2004. (III. 4.) IHM rendelet módosításáról
és a bérelt-vonali szolgáltatási piacon jelentõs piaci

erõvel rendelkezõ szolgáltató bérelt-vonali
szolgáltatási kötelezettségeinek feltételeirõl szóló

8/2003. (VI. 20.) IHM rendelet hatályon kívül
helyezésérõl

Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény
182. § (4) bekezdés q) és r) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a
következõket rendelem el:

1. §

Az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltató kije-
lölésére vonatkozó szabályokról szóló 3/2004. (III. 4.)
IHM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-ának helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

„1. § E rendelet hatálya azokra az elektronikus hírközlé-
si szolgáltatókra terjed ki, amelyek képesek az Eht. 117. §
a)–d) pontjaiban meghatározott szolgáltatások közül egy
vagy több szolgáltatást legalább egy földrajzi számozási
területen nyújtani.”

2. §

A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A miniszter ajánlati felhívására az 1. §-ban megha-
tározott szolgáltatók jogosultak egyetemes elektronikus
hírközlési szolgáltatás (a továbbiakban: egyetemes szol-
gáltatás) nyújtására vonatkozó ajánlatot (a továbbiakban:
ajánlat) tenni.”

3. §

A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) Az ajánlati felhívásnak tartalmaznia kell legalább
a) az egyetemes szolgáltatás tárgyát,

b) az egyetemes szolgáltatással ellátandó földrajzi hely
(terület) meghatározását,

c) az egyetemes szolgáltatás nyújtásának pénzügyi, mi-
nõségi feltételeit,

d) az egyetemes szolgáltatás nyújtásának idõtar-
tamát,

e) az egyetemes szolgáltatási szerzõdések megkötésére
vonatkozó határidõket,

f) az egyetemes szolgáltatási szerzõdések megkötésére
irányuló tárgyalások kezdõ idõpontjait, a tárgyalások le-
folytatására vonatkozó szabályokat,

g) az ajánlat benyújtásának határidejét és helyét, vala-
mint az ajánlat benyújtásának módját.”

4. §

A Rendelet 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„4. § (1) Az ajánlattevõk ajánlatukban kötelesek megha-
tározni

a) az egyetemes szolgáltatás tárgyát,
b) az egyetemes szolgáltatás nyújtásának földrajzi he-

lyét (területét), lehetõség szerint a szolgáltatással érintett
földrajzi számozási területek megjelölésével,

c) az egyetemes szolgáltatás nyújtásának módját, az al-
kalmazni kívánt technológia és hálózat megjelölésével,

d) az egyetemes szolgáltatás 3. § (3) bekezdés d) pontja
szerinti idõtartamban – ha ez határozatlan idõtartam, a
szerzõdés megkötésétõl számított elsõ két évben – történõ
nyújtásából adódó nettó elkerülhetõ költségekre vonatko-
zó elõzetes számítást évenkénti bontásban, az ezt alátá-
masztó valamennyi adatot,

e) a Kasszából igénybe venni kívánt támogatás – a
d) pont szerinti költségeket meg nem haladó – felsõ mérté-
két évenkénti bontásban,

f) az ajánlati felhívásban elõírt egyéb követelményekre
vonatkozó ajánlatot.

(2) Az egyetemes szolgáltatásnak az ajánlatban megje-
lölt tárgya az ajánlati felhívásban megjelölt tárgynak az
Eht. 117. §-a szerinti egy vagy több konkrét szolgáltatás-
elemére is vonatkozhat.

(3) Az ajánlathoz csatolni kell az egyetemes szolgálta-
tás nyújtására vonatkozó jogszabályokban meghatározott
és a 3. § (3) bekezdése szerinti feltételeknek való megfele-
lõséget alátámasztó okiratokat. A szakmai alkalmasság
alátámasztására a szolgáltató csatolni köteles az ajánlatban
az egyetemes szolgáltatás tárgyaként meghatározott szol-
gáltatáselem nyújtása terén szerzett gyakorlat idõtartamá-
nak és az ellátott elõfizetõk számának megjelölését, egyéb
bizonyítékait, valamint az ajánlati felhívásban meghatáro-
zott további dokumentumokat.

2008/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 1263



(4) A kötelezett szolgáltatók amennyiben ajánlatot tesz-
nek, az (1) bekezdés b) pontja szerinti területet (földrajzi
helyet) oly módon kötelesek megjelölni, hogy az magába
foglalja legalább az ajánlati felhívás közzétételének idõ-
pontjában általuk egyetemes szolgáltatással ellátott terüle-
teket.

(5) Az Eht. 117. § c) pontja szerinti országos belföldi tu-
dakozó nyújtására ajánlat más szolgáltató szolgáltatásának
igénybevételével, illetve valamennyi egyetemes szolgálta-
tó együttmûködésével – az érintett szolgáltatók között elõ-
zetesen egyeztetett módon vagy az együttmûködésre vo-
natkozó szándéknyilatkozat alapján – történõ megvalósí-
tásával is tehetõ.

(6) Az ajánlattevõk ajánlataikhoz az ajánlati felhívás-
ban az egyetemes szolgáltatási szerzõdések megkötésére
vonatkozó határidõkig kötve vannak, azokat csak a 7. §
szerinti tárgyalások során, a miniszter felhívására módo-
síthatják.”

5. §

A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) A miniszter az ajánlattevõk, illetve a kötelezett
szolgáltatók közül a benyújtott, illetve a tárgyalások során
módosított ajánlatok vagy a 6. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti támogatási igény, valamint az elektronikus hírköz-
lési szolgáltatások nyújtására való szakmai alkalmasságot
igazoló, elsõsorban a 4. § (3) bekezdésében megjelölt do-
kumentumok figyelembevételével, az Eht. 119. §
(2)–(3) bekezdéseiben elõírt szabályok alapján kijelöli az
egyetemes szolgáltatót, vagy szolgáltatókat. Amennyiben
a 4. § (5) bekezdése vagy a 6. § (1) bekezdés c) pontja alap-
ján országos tudakozó szolgáltatás nyújtására a miniszter
több egyetemes szolgáltatót jelöl ki, az egyetemes szolgál-
tatók együttmûködésének feltételeit a szolgáltatók egyete-
mes szolgáltatási szerzõdéseiben kell meghatározni.”

6. §

A Rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) Ez a rendelet az Eht. vonatkozó rendelkezéseivel
együtt az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektroni-
kus hírközlõ hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szol-
gáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló,
2002. március 7-i 2002/22/EK európai parlamenti és taná-
csi irányelv (egyetemes szolgáltatási irányelv) 8. cikk

(2) bekezdésének, 12–13. cikkeinek és a IV. mellékletének
való megfelelést szolgálja.”

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép
hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Ren-
delet

a) 3. § (1) bekezdésében a „(3) bekezdés f) pontjá-
nak” szövegrész helyébe a „(3) bekezdés g) pontjának”
szöveg,

b) 6. § (1) bekezdés a) pontjában a „3. § (3) bekezdésé-
nek c) pontja” szövegrész helyébe a „3. § (3) bekezdés
d) pontja” szöveg,

c) 7. § (3) bekezdésében a „4. § (4) bekezdés” szöveg-
rész helyébe a „4. § (6) bekezdés” szöveg

lép.

(3) Hatályát veszti a bérelt-vonali szolgáltatási piacon
jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltató bérelt-vonali
szolgáltatási kötelezettségeinek feltételeirõl szóló 8/2003.
(VI. 20.) IHM rendelet.

8. §

E rendelet

a) 1–6. §-a és 7. § (1)–(2) bekezdése az egyetemes szol-
gáltatásról, valamint az elektronikus hírközlõ hálózatok-
hoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsoló-
dó felhasználói jogokról szóló, 2002. március 7-i
2002/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (egye-
temes szolgáltatási irányelv) 8. cikk (2) bekezdésének,
12–13. cikkeinek és a IV. mellékletének,

b) 7. § (3) bekezdése a 2003/548/EK határozatnak bi-
zonyos fajta bérelt vonalaknak a bérelt vonalak minimális
készletébõl való elhagyása tekintetében történõ módosítá-
sáról szóló 2007. december 21-i 2008/60/EK bizottsági
határozatnak

való megfelelést szolgálja.

Dr. Kákosy Csaba s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter
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Az oktatási és kulturális miniszter
5/2008. (II. 21.) OKM

rendelete
a határon átnyúló szolgáltatást nyújtó

nyilatkozatáról

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl
szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: Elismerési tv.)
67. § (2) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az oktatási és kulturális miniszter feladat- és ha-
táskörérõl szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben el-
járva, a következõket rendelem el:

1. §

Ennek a rendeletnek a szabályait kell alkalmazni, ha az
Elismerési tv. 28. § (1) bekezdésében meghatározott tagál-
lamban jogszerûen letelepedett szolgáltatásnyújtó Ma-
gyarországon ugyanazon szakma körébe tartozó szolgálta-
tást kíván nyújtani, a szolgáltatásnyújtás Magyarországon
történõ tartózkodással jár, és külön jogszabály elõírja,
hogy a szolgáltatásnyújtó a szolgáltatásnyújtást megelõ-
zõen írásban nyilatkozatot tegyen.

2. §

(1) A szolgáltatásnyújtó a külön jogszabályban megha-
tározott elõzetes ellenõrzést végzõ hatóság részére beje-
lenti, hogy

a) milyen szabályozott szolgáltatásnyújtást kíván vé-
gezni Magyarországon,

b) a szolgáltatás nyújtása vélhetõen milyen idõtartamot
igényel az adott naptári évben,

c) rendelkezik-e felelõsségbiztosítással vagy más meg-
felelõ, a szakmai felelõsségét érintõ egyéni vagy kollektív
biztosítékkal.

(2) Ha a szolgáltatásnyújtó rendelkezik az (1) bekezdés
c) pontja szerinti felelõsségbiztosítással vagy más biztosí-
tékkal, nyilatkozatot tesz a felelõsségbiztosítás vagy más
biztosíték lényeges jellemzõirõl, így különösen a biztosí-
tóintézet nevérõl, a biztosítási szerzõdés számáról, vala-
mint a biztosítási összegrõl.

3. §

(1) A szolgáltatásnyújtó évente ismételten nyilatkozatot
tesz, ha az adott naptári évben átmeneti és eseti jelleggel
ismét szolgáltatást kíván nyújtani Magyarországon.

(2) A szolgáltatásnyújtó ismételt nyilatkozatot tesz ak-
kor is, ha a szolgáltatásnyújtás idõtartama meghaladta a

2. § (1) bekezdés b) pontja szerint korábban bejelentett
idõtartamot. Ezt a nyilatkozatát a szolgáltatásnyújtó a 2. §
(1) bekezdés b) pontjában megjelölt idõtartamon belül kö-
teles megtenni.

4. §

(1) A szolgáltatásnyújtó nyilatkozatához mellékeli
a) a nevét és az állampolgárságát igazoló közokirat má-

solatát,
b) olyan okirat hiteles másolatát és hiteles fordítását,

amely tanúsítja, hogy valamely tagállamban letelepedett-
ként jogosult az adott szakma gyakorlására,

c) a szolgáltatásnyújtó azon képzése sikeres elvégzését ta-
núsító okiratainak hiteles másolatait és hiteles fordításait,
amely tagállamában a szolgáltatásnyújtásra felkészítette,

d) az Elismerési tv. 38. § (2) bekezdés b) pontja alá tar-
tozó esetben annak az okiratnak a hiteles másolatát és hite-
les fordítását, amely tanúsítja, hogy a szolgáltatásnyújtó a
nyilatkozat benyújtását megelõzõ tíz év folyamán legalább
két évig gyakorolta az adott szakmát a letelepedés szerinti
tagállamban,

e) a személy- és vagyonbiztonsággal kapcsolatos szak-
mák esetében olyan, a letelepedés szerinti tagállam illeté-
kes hatósága által kiállított közokirat hiteles másolatát és
hiteles fordítását, amely tanúsítja, hogy a szolgáltatásnyúj-
tó a letelepedés szerinti tagállamban büntetlen elõéletûnek
minõsül.

(2) Ha a szolgáltatásnyújtó a 3. § szerint ismételten
nyújt szolgáltatást, és az (1) bekezdés a)–d) pontjaiban
meghatározott okiratok által tanúsított körülményekben
nem történt lényeges változás, akkor a szolgáltatásnyújtó
errõl nyilatkozatot tesz, az (1) bekezdés a)–d) pontjaiban
meghatározott okiratokat azonban ismételten nem kell
mellékelnie.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatály-
ba, rendelkezéseit a hatálybalépését követõen benyújtott
nyilatkozatokra kell alkalmazni.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

6. §

Ez a rendelet a szakmai képesítések elismerésérõl szóló,
az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve
(2005. szeptember 7.) 7. cikke 1. és 2. albekezdésének való
megfelelést szolgálja.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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III. rész HATÁROZATOK

Az Országgyûlés határozatai

Az Országgyûlés
4/2008. (II. 21.) OGY

határozata

az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló

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

Az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tiszt-
ségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló
14/2006. (V. 31.) OGY határozat a következõk szerint mó-
dosul:

Az Országgyûlés

a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságba

Simon Gábor helyett

Gúr Nándort

a bizottság elnökévé,

Gúr Nándor helyett

Filló Pált

a bizottság alelnökévé,

az Európai ügyek bizottságába

Szûcs Erika helyett

Gál J. Zoltánt,

a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságba

Filló Pál helyett

Vécsi Istvánt,

* A határozatot az Országgyûlés a 2008. február 18-i ülésnapján
fogadta el.

az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságba

Filló Pál helyett

dr. Szabóné Müller Timeát,

a Költségvetési, pénzügyi és számvevõszéki bizott-
ságba

Keller László helyett

Szûcs Erikát

a bizottság tagjává

megválasztja.

Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Nyakó István s. k., Pettkó András s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés
5/2008. (II. 21.) OGY

határozata

dr. Cser-Palkovics András országgyûlési képviselõ
mentelmi ügyében*

A Magyar Köztársaság Országgyûlése dr. Cser-Palko-
vics András országgyûlési képviselõ mentelmi jogát a Pes-
ti Központi Kerületi Bíróság 7.B. 25.385/2007/2-III. szá-
mú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.

Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Nyakó István s. k., Pettkó András s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2008. február 18-i ülésnapján
fogadta el.
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Az Országgyûlés
6/2008. (II. 21.) OGY

határozata

dr. Navracsics Tibor országgyûlési képviselõ
mentelmi ügyében*

A Magyar Köztársaság Országgyûlése dr. Navracsics
Tibor országgyûlési képviselõ mentelmi jogát a Pesti Köz-
ponti Kerületi Bíróság 7.B. 25.385/2007/2-III. számú
megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.

Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Nyakó István s. k., Pettkó András s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés
7/2008. (II. 21.) OGY

határozata

dr. Simon Miklós országgyûlési képviselõ
mentelmi ügyében**

A Magyar Köztársaság Országgyûlése dr. Simon Miklós
országgyûlési képviselõ mentelmi jogát a Nyírbátori Váro-
si Bíróság B. 53/2008/3. számú megkeresésével érintett
ügyben nem függeszti fel.

Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Nyakó István s. k., Pettkó András s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2008. február 18-i ülésnapján
fogadta el.

** A határozatot az Országgyûlés a 2008. február 18-i ülésnapján
fogadta el.

Az Országgyûlés
8/2008. (II. 21.) OGY

határozata

a csádi és közép-afrikai köztársaságbeli
EU katonai mûveletekben történõ magyar

közremûködésrõl szóló beszámoló
elfogadásáról*

Az Országgyûlés a csádi és közép-afrikai köztársaság-
beli EU katonai mûveletekben történõ magyar közremûkö-
désrõl szóló beszámolót elfogadja.

Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Nyakó István s. k., Pettkó András s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2008. február 18-i ülésnapján
fogadta el.

Az Alkotmánybíróság
határozatai

Az Alkotmánybíróság
13/2008. (II. 21.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányelle-
nességének utólagos megállapítására és megsemmisítésé-
re irányuló indítvány, valamint mulasztásban megnyilvá-
nuló alkotmányellenesség tárgyában hivatalból eljárva
meghozta a következõ

határozatot:

1. Az Alkotmánybíróság hivatalból eljárva megállapít-
ja, hogy az Országgyûlés az Alkotmány 2. § (1) bekezdé-
sében foglalt jogállamiság részét képezõ jogbiztonságot,
valamint az Alkotmány 8. § (2) bekezdésében szabályo-
zott, az alapvetõ jogok és kötelességek törvényi szabályo-
zásának követelményét sértõ mulasztásban megnyilvánuló
alkotmányellenességet idézett elõ azáltal, hogy nem alko-
tott törvényt a hagyatéki eljárás rendjérõl. Az Alkotmány-
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bíróság ezért felhívja az Országgyûlést, hogy jogalkotói
feladatának 2008. december 31-ig tegyen eleget.

2. Az Alkotmánybíróság a közjegyzõkrõl szóló 1991.
évi XLI. törvény 1. § (3) bekezdése és 55. § f) pontja alkot-
mányellenességének megállapítására és megsemmisítésé-
re irányuló indítványt elutasítja.

3. Az Alkotmánybíróság a közjegyzõi állások számáról
és a közjegyzõk székhelyérõl szóló 15/1991. (XI. 26.) IM
rendelet 1. §-ának (4) bekezdése, 2. §-a, valamint ezen ren-
delet melléklete alkotmányellenességének megállapításá-
ra és megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Köz-
lönyben közzéteszi.

INDOKOLÁS

I.

Az Alkotmánybírósághoz indítvány érkezett a köz-
jegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiak-
ban: Kjötv.) 1. § (3) bekezdése, az 55. § f) pontja, vala-
mint a közjegyzõi állások számáról és a közjegyzõk
székhelyérõl szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet
(a továbbiakban: IM rendelet) 1. §-ának (4) bekezdése,
illetve 2. §-a, továbbá ezen rendelet melléklete alkot-
mányellenességének megállapítása és megsemmisítése
végett. Az indítványozó a támadott rendelkezéseket az
Alkotmány 70/A. §-ának a diszkrimináció tilalmába,
illetve a jogegyenlõség megvalósulására és az esély-
egyenlõtlenségek kiküszöbölésére irányuló intézkedé-
sek követelményébe ütközõnek tartja.

Részletes indokolásában kifejtette, hogy a támadott ren-
delkezésekkel a törvényhozó a közjegyzõket kiemelte a
vállalkozói szférából, a részükre biztosított többletjogok-
kal hivatalból garantálja megélhetésüket. A hagyatéki el-
járások körében rájuk ruházott jogok folytán ugyanis
e foglalkozás gyakorlói közvetlen megbízásokhoz jutnak,
mivel a jogviszony alanya a közjegyzõi eljárást semmi-
képpen nem kerülheti meg. Ugyanakkor a díjszabásra vo-
natkozóan is olyan központi szabályok irányadók, ame-
lyek indokolatlanok; tekintve, hogy más vállalkozók ügy-
feleit, partnereit semmilyen jogszabály nem kötelezi arra,
hogy a szolgáltatás nyújtójának fenntartási kiadásait is
megtérítsék. Mindez azt jelenti, hogy egy állami feladat-
nak egyéni vállalkozás keretébe történõ „kiszervezésé-
vel” – más vállalkozásokhoz képest – a közjegyzõk indo-
kolatlan elõnyhöz jutnak, amelynek költségeit viszont az
állam a kényszer-jogviszony alanyává vált állampolgárral
fizetteti meg.

Indítványának alátámasztásaként az indítványozó hi-
vatkozott még arra is, hogy az illetékességi szabályok kö-
rében a közjegyzõkre vonatkozó IM rendelet ellentétes a
Kjötv. 12. § (1) és (2) bekezdésével, valamint a hagyatéki
eljárásról szóló 6/1958. (VII. 4.) IM rendelet (a továbbiak-
ban: He.) 28. § (1) bekezdésével. Állította továbbá, hogy
az IM rendeletnek semmilyen jogalapja nincs. Igaz ugyan,
hogy az államigazgatási eljárás rendjérõl szóló 1957. évi
IV. törvény (a továbbiakban: Ae.) 3. § (2) bekezdése felha-
talmazást adott a hagyatéki eljárásnak az államigazgatás
általános rendje körébõl történõ kiemelésére, de ezt ha-
tálytalanította az Alkotmány módosításáról szóló 1989.
évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Alk.mód.) 38. §
(2) bekezdése. Az állított hiányosságokkal és ellentétekkel
összefüggésben az indítványozó nem jelölte meg, hogy
azok az Alkotmány mely rendelkezését sértik.

II.

1. Az Alkotmánynak az indítvánnyal érintett rendelke-
zései:

„70/A. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a terüle-
tén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve
az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, ne-
vezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más
vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni,
születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel
nélkül.

(2) Az embereknek az (1) bekezdés szerinti bármilyen
hátrányos megkülönböztetését a törvény szigorúan bün-
teti.

(3) A Magyar Köztársaság a jogegyenlõség megvalósu-
lását az esélyegyenlõtlenségek kiküszöbölését célzó intéz-
kedésekkel is segíti.”

2. A Kjötv. támadott rendelkezései:

„1. § (...)

(3) A közjegyzõ folytatja le a hatáskörébe utalt hagyaté-
ki eljárást és egyéb nemperes eljárásokat.”

„12. § (1) A közjegyzõ illetékességi területe általában
annak a helyi bíróságnak az illetékességi területével egye-
zik meg, amely a közjegyzõ székhelyén mûködik.

(2) A Budapesten mûködõ közjegyzõk illetékessége a
fõváros egész területére kiterjed.

(3) Az igazságügyért felelõs miniszter (a továbbiakban:
miniszter) rendelettel állapítja meg annak a közjegyzõnek
az illetékességi területét, akinek a székhelyén nem mûkö-
dik bíróság.

(4) A közjegyzõ helyszíni eljárást az illetékességi terü-
letén folytathat.”



„55. § Az országos kamara iránymutatást ad ki különö-
sen: (...)

f) a közjegyzõi díjszabás alkalmazásáról,
(...)”

3. Az IM rendelet támadott rendelkezései:
„1. § (...)
(4) A közjegyzõi székhelyeket, a közjegyzõi állások

számát, a havi beosztást és a fõvárosi mûködési körzeteket
e rendelet melléklete tartalmazza.”

„2. § (1) Ha egy székhelyen – a fõvárosban: mûködési
körzetben – több közjegyzõ mûködik, a hagyatéki eljárást
az örökhagyó halálának napja, holtnak nyilvánítás esetén a
halál idejeként megállapított nap alapján eljárásra jogosult
közjegyzõ folytatja le.

(2) Az (1) bekezdés irányadó a rendelet hatálybalépése
elõtt elhunyt örökhagyó ügyében is, ha a hagyatéki eljárás
a rendelet hatálybalépése után indult.”

A rendelet melléklete közjegyzõi kamarákra lebontva
tartalmazza a közjegyzõk körzetbeosztását és havi bontás-
ban a közjegyzõk idõbeli beosztását.

4. Az Alk.mód. érintett rendelkezése:
„38. § (...)
(2) A törvény hatálybalépésének napján a Magyar

Népköztársaság Elnöki Tanácsa megszûnik. Ezzel egy-
idejûleg az Alkotmány II. fejezetében „Az Országgyû-
lés” alcím, továbbá az Alkotmány 35. § (2) bekezdés
harmadik mondatából az „és törvényerejû rendelettel”
szövegrész, a 37. § (3) bekezdés elsõ mondatából az „el-
nöke, elnökhelyettesei és” szövegrész, valamint a máso-
dik mondatából „törvényerejû rendelettel” szövegrész,
a 38. § harmadik mondatából „az Elnöki Tanács vagy”
szövegrész, továbbá a 43. § (2) bekezdés elsõ mondatá-
ból a „törvényerejû rendelettel” szövegrész a hatályát
veszti. Ahol jogszabály az Elnöki Tanácsot vagy annak
elnökét említi, ezen – eltérõ rendelkezés hiányában – a
köztársasági elnököt kell érteni.”

III.

Az indítvány megalapozatlan.

1. Az Alkotmánybíróság – többek között az Alkotmány
felhívott rendelkezése alapján is – több ízben foglalkozott
már a közjegyzõk státusát, feladatait, hatáskörét, felelõssé-
gét körülíró jogszabályokkal, noha konkrétan a most táma-
dott jogszabályi rendelkezéseket még nem vizsgálta. A
problémakör azonossága folytán azonban a korábbi hatá-
rozataiban foglalt megállapításait jelen ügyben is irány-
adónak tekinti.

1.1. Az Alkotmánybíróság a közjegyzõi szervezetnek a
demokratikus jogállamban betöltött szerepére, a közjegy-

zõk helyzetére vonatkozó megállapításait legutóbb a
161/B/2000. AB határozatában foglalta össze. E szerint:
„A 108/B/1992. AB határozatban az Alkotmánybíróság
kifejtette, hogy a modern jogállamokban a közjegyzõket a
törvény közhiteleséggel ruházza fel. »A közjegyzõ – egye-
bek között az általa szerkesztett és hitelesített közokiratok
által – a jogviták megelõzése érdekében végez olyan jogi
szolgáltatást, amely tehermentesíti a bíróságokat, az igaz-
ságszolgáltatást, de elõsegíti a forgalom szabadságát, biz-
tonságát és a szerzõdési fegyelem erõsödését is.« (ABH,
1994, 523, 525.) A 944/B/1994. AB határozatban az Al-
kotmánybíróság azt is rögzítette, hogy: »ahhoz, hogy a
közjegyzõ e megelõzõ, segítõ feladatának eleget tudjon
tenni az igazságszolgáltatásban elfoglalt különleges hely-
zete miatt különbözõ – az intézményt védõ, valamint sze-
mélyével szemben követelményként megfogalma-
zott – garanciális jellegû szabályok szükségesek. (...) a
közjegyzõi tevékenység állami tevékenység, amelyet gaz-
daságilag önálló (adójogilag egyéni vállalkozóként nyil-
vántartott) közjegyzõk látnak el. A közjegyzõség az állami
igazságszolgáltatás rendszerében foglal helyet. A közjegy-
zõ állami, hatósági státuszát bizonyítja továbbá, hogy
egyes tevékenységi körében hozott határozatainak jogo-
sultságot megállapító jellege lehet (értékpapírok vonatko-
zásában gyakorolt jogkörei, öröklési jogi határozatai stb.)«
(ABH, 1995, 734, 736.).

Fentiekbõl jól láthatóan a közjegyzõi foglalkozás sajá-
tossága az igazságszolgáltatás és a jogalkalmazás rendsze-
rébõl folyik, s minthogy a közjegyzõi foglalkozás gyakor-
lásának szabályai közjogi tartalmúak, így normatívák által
erõsen behatárolt.” [ABH 2001, 1108–1110.]

1.2. A diszkrimináció tilalmával foglalkozó alkot-
mánybírósági határozatok több ízben általános elvként le-
szögezték, hogy az Alkotmány 70/A. §-a homogén csopor-
ton belüli (az azonos szabályozási koncepcióval érintett,
összehasonlítható helyzetben lévõ jogalanyok) közötti kü-
lönbségtételt tiltja. Ugyanakkor még az ilyen megkülön-
böztetés sem feltétlenül alkotmányellenes akkor, ha a kü-
lönbségtételnek ésszerû, alkotmányosan méltányolható in-
dokokon alapuló okai vannak [pl. 9/1990. (IV. 25.) AB ha-
tározat, ABH 1990, 46, 48.; 32/1991. (VI. 6.) AB határo-
zat, ABH 1991, 146, 161–162.; 61/1992. (XI. 20.) AB ha-
tározat, ABH 1992, 280–282.; 30/1997. (IV. 29.) AB hatá-
rozat, ABH 1997, 130, 138.; 39/1999. (XII. 21.) AB hatá-
rozat, ABH 1991, 320, 342–343.].

A diszkrimináció és az esélyegyenlõség követelményei-
nek biztosítása összefüggései körében az Alkotmánybíró-
ság szintén hangsúlyozta, hogy az Alkotmány 70/A. §
(1) bekezdése nem a jogalanyok közötti bármiféle különb-
ségtételt tilt; ez összeegyeztethetetlen lenne a jog rendelte-
tésével [61/1992. (XI. 21.) AB határozat, ABH 1992, 280,
282.]. Az Alkotmány 70/A. § (3) bekezdése az állam szá-
mára konkrét kötelezettségeket nem határoz meg. Az
esélyegyenlõtlenség kiküszöbölésének törvényi eszköz-
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rendszere széles skálán mozoghat, s ezek közül a jogalkotó
feladata a legcélszerûbb szabályozási mód megválasztása,
az intézkedések rendszerének átfogó kidolgozása (össze-
foglalóan pl. 652/G/1994. AB határozat, ABH 1998, 574,
580–581.; 552/B/2000. AB határozat, ABH 2002, 1508,
1514–1515.).

1.3. A már hivatkozott 108/B/1992. AB határozatában
az Alkotmánybíróság az ügyvédek és a közjegyzõk közötti
„megkülönböztetést” vizsgálva mutatott rá arra, hogy
alkotmányellenes megkülönböztetés esetükben sem álla-
pítható meg. Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata
szerint a diszkrimináció tilalma szempontjából csak az
azonos helyzetben lévõ jogalanyok közötti különbségtétel
alkotmányellenes, s a határozat szerint ebbõl a szempont-
ból még a jogászság sem tekinthetõ homogén csoportnak.
A jogászságon belül a szakmai végzettség kétségtelen azo-
nosságot jelent ugyan, de ez „számos eltérõ jogállású, fel-
adat- és hatáskörû jogi hivatás gyakorlását teszi lehetõvé”,
ami viszont indokolja a különbözõ tevékenységek gyakor-
lóira vonatkozó eltérõ szabályok megalkotását. „A diszkri-
mináció tilalma ugyanis nemcsak azt jelenti, hogy nem le-
het különbséget tenni a jogalanyok között, hanem az esély-
egyenlõtlenség kiküszöbölése érdekében a jogalkotónak
kötelessége a releváns sajátosságok figyelembevétele a
szabályozás megalkotásakor. Az azonos végzettségû szak-
mai csoportba tartozók között nem állapítható meg diszk-
rimináció azon az alapon, hogy a törvényhozó közöttük el-
térõ jogállású foglalkozási csoportokat állít fel (...).”
(ABH 1994, 523, 525.)

2.1. A Kjötv.-nek a támadott, 1. § (3) bekezdése a tör-
vénynek a közjegyzõi szervezet mûködésével kapcsolatos
általános elvei között található. A törvény itt határozza
meg a közjegyzõk által végezhetõ feladatokat is. Ezek
részben a feleknek nyújtott jogi szolgáltatások (jogügyle-
tekrõl és jogi jelentõségû tényekrõl kiállított közokiratok
készítése, okiratok megõrzése, pénz, értékpapír átvétele a
jogosult részére történõ kiadás céljából); részben az igaz-
ságszolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó jogszolgáltató
hatósági tevékenységek. A vitatott rendelkezés – ez utóbbi
kategórián belül – a közjegyzõk által ellátható tevékenysé-
gi körbe az örökösödési jogviszonyok elrendezésével, il-
letve más nemperes eljárások azon csoportjával kapcsola-
tos feladatokat, amelyeket e törvény további normái, vagy
más jogszabályok a közjegyzõ hatáskörébe sorolnak. Az
indítvánnyal külön támadott hagyatéki eljárással össze-
függésben a 30/1994. (V. 20.) AB határozat megállapítot-
ta, hogy – többek között – ez is olyan, anyagi jogi igény ér-
vényesítésére szolgáló eljárás, amely célszerûbben, a per-
gazdaságossági szempontok fokozott figyelembevételével
polgári nemperes eljárás keretében hatékonyan folytatható
le (ABH 1994, 161–163.). Az eljárás a nemperes eljárás
szabályai szerint a jogorvoslati rendszeren keresztül integ-
rálódik a bírói döntések rendszerébe.

A vitatott rendelkezés tehát csupán egy általános, a köz-
jegyzõi szervezet rendeltetését, mûködését körülíró
elvi – és nem felhatalmazó – szabály, amely a jogrendszer
további elemei révén, a „feladat-telepítõ” konkrét jogsza-
bályokban nyer tartalmi kibontást. A szabály normatartal-
ma, az indítványozó által kifogásolt az a körülmény, hogy
a hagyatéki eljárás csak a közjegyzõ hatáskörébe „tartoz-
hat”, nem áll alkotmányjogilag értékelhetõ kapcsolatban
az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésében foglalt tilalom-
mal, illetve a (3) bekezdésben meghatározott, az esély-
egyenlõség követelményeinek biztosításával.

Annak ellenére, hogy a közjegyzõk a rájuk ruházott fel-
adatok ellátása során fontos szerepet töltenek be az igaz-
ságszolgáltatáshoz nem közvetlenül kapcsolódó magánjo-
gi jogviszonyokban és a gazdasági életben – ahogyan arra
a 108/B/1992. AB határozat, továbbá a 944//B/1994. AB
határozat rámutatott – a közjegyzõi tevékenység az igaz-
ságszolgáltatás rendszerébe ágyazódik, a közjegyzõk köz-
hiteleséggel felruházott, jogszolgáltató tevékenységre fel-
hatalmazott személyek (ABH 1994, 523, 525.; ABH 1995,
734, 736–737.). A közjegyzõi szolgálat olyan, munkavég-
zésre irányuló sajátos jogviszony, amelynek keretében a
tevékenység szolgáltató jellege ellenére a közjegyzõt köz-
remûködési kötelezettség terheli, s amely a közhitelesség
elvére figyelemmel csak személyesen gyakorolható. A la-
tin típusú, kamarai alapon szervezõdõ közjegyzõi önkor-
mányzati rendszer az igazságügyért felelõs miniszter rész-
beni törvényességi felügyelete, az eljárás törvényességét
tekintve pedig a bíróság felügyelete alatt mûködik. A köz-
jegyzõ tehát – a támadott rendelkezésben foglalt nemperes
eljárás kapcsán is – az igazságszolgáltatásban irányadó
szigorú szakmai és fegyelmi felelõsség mellett látja el fel-
adatát.

Ettõl független az a kérdés, hogy a szolgáltatásáért díj és
költségtérítés illeti meg. Ez ugyanis abból adódik, hogy
bár a közjegyzõ a magánvállalkozás szabályainak keretei
között, gazdaságilag önállóan folytatja tevékenységét, a
Kjötv. 5. § (1) bekezdése szerint a rá ruházott feladatok
kapcsán – lényegében az összeférhetetlenség eseteit kivé-
ve – nem tagadhatja meg a szolgáltatás nyújtását. Az igaz-
ságszolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok ellátása esetén a
közjegyzõnek fizetendõ díj és költségtérítés funkciója azo-
nos a bírósági eljárásért fizetendõ szolgáltatás díjával: az
állami és a társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájá-
rulás, melynek alkotmányos alapja az Alkotmánynak a
közteherviselésrõl szóló 70/I. §-a.

2.2. A Kjötv. 55. § f) pontja éppen a szolgáltatást igény-
be vevõk érdekei védelmében hatalmazza fel a kamarát
arra, hogy a valamennyi közjegyzõ által figyelembe veen-
dõ, a díjszabásra vonatkozó iránymutatást adjon ki. Ez
nem áll alkotmányjogilag értékelhetõ összefüggésben a
diszkrimináció tilalmával, áttételesen pedig éppen a szol-
gáltatás igénybe vevõinek esélyegyenlõsége megvalósulá-
sát szolgálja.
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A kifejtettekre tekintettel a Kjötv. támadott rendelkezé-
sei vonatkozásában az Alkotmánybíróság az indítványt el-
utasította.

3.1. Az IM rendelet vitatott szabályai, valamint mellék-
lete a kötelezõen elvégzendõ közjegyzõi feladatok – így
többek között a hagyatéki eljárás – zavartalan, zökkenõ-
mentes ellátása érdekében tartalmaznak az illetékesség kö-
rébe esõ munkaszervezési normákat. Jogbiztonsági kérdés
ugyanis, hogy az érintettek által törvény kötelezõ rendel-
kezése folytán vagy szabad elhatározásuk alapján igénybe
vehetõ szolgáltatások nyújtására elõzetesen megismerhetõ
és kiszámítható rendben kerülhessen sor. A szabályozás
nem ellentétes a Kjötv. 12. §-ának, az illetékességre vonat-
kozó rendelkezésével sem, csupán az itt megjelölt illeté-
kességi szabály részletezõ kibontását jelenti. Erre közvet-
lenül a 12. § (3) bekezdése is felhatalmazást ad az igazság-
ügyért felelõs miniszter számára.

Minderre figyelemmel az Alkotmánybíróság megállapí-
totta, hogy az IM rendelet támadott szabályai és melléklete
sem áll alkotmányjogilag értékelhetõ kapcsolatban az Al-
kotmány 70/A. §-ának rendelkezéseivel így állandó gya-
korlatának megfelelõen [pl. 54/1992. (X. 29.) AB határo-
zat, ABH 1992, 266, 267.; 19/2004. (V. 26.) AB határozat,
ABH 2004, 321, 343.] az indítványt ebben a tekintetben is
elutasította.

3.2. Megjegyzi az Alkotmánybíróság, hogy az indítvá-
nyozó állította még az IM rendelet és a He. 28. § (1) bekez-
dése közötti ellentétet is, ezt azonban tartalmilag nem fej-
tette ki és ezzel összefüggésben – az egyéb vonatkozásban
megjelölt Alkotmány 70/A. §-án felül – nem hívott fel al-
kotmányi rendelkezést. Nem tekinthetõ ilyennek (a csupán
az állítása megerõsítéseként megjelölt) az általa felhívott
Alk.mód. 38. § (2) bekezdése sem, minthogy annak tartal-
ma az Alkotmány egyes rendelkezéseinek részbeni hatá-
lyon kívül helyezése, illetve – szûk körû – módosítása. Az
Alk.mód tartalmát az Alkotmány ott megjelölt rendelkezé-
sei – 35. § (2) bekezdés, 37. § (3) bekezdés, 38. §, 43. §
(2) bekezdés – inkorporálták. Ezek viszont az indítványo-
zó által megjelölt alapon szintén nem hozhatók összefüg-
gésbe az IM rendelet támadott szabályaival.

IV.

1. Az indítvány vizsgálata kapcsán hivatalból észlelte
az Alkotmánybíróság, hogy a hagyatéki eljárás szabályo-
zása tekintetében a jogalkotót az Alkotmány 2. § (1) be-
kezdésébe, illetve a 8. § (2) bekezdésébe ütközõ alkot-
mányellenes mulasztás terheli.

Az Alkotmánybíróság 4/1999. (III. 31.) AB határozatá-
ban rámutatott arra, hogy az Alkotmánybíróságról szóló
1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 49. §-a

szerint, mulasztásban megnyilvánuló alkotmányelle-
nességet állapít meg akkor, „ha a jogalkotó szerv a jogsza-
bályi felhatalmazásból származó jogalkotói feladatát el-
mulasztotta, és ezzel alkotmányellenességet idézett elõ.
Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint a jogal-
kotó szerv jogalkotási kötelezettségének konkrét felhatal-
mazás nélkül is köteles eleget tenni, ha az alkotmányelle-
nes helyzet – a jogi szabályozás iránti igény – annak nyo-
mán állott elõ, hogy az állam jogszabályi úton avatkozott
bizonyos életviszonyokba és ezáltal az állampolgárok egy
csoportját megfosztotta alkotmányos jogai érvényesítésé-
nek lehetõségétõl [22/1990. (X. 16.) AB határozat, ABH
1990, 83, 86.]. Az Alkotmánybíróság mulasztásban meg-
nyilvánuló alkotmányellenességet állapít meg akkor is, ha
alapjog érvényesüléséhez szükséges jogszabályi garan-
ciák hiányoznak [37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH
1992, 227, 231.].” (ABH 1999, 52, 56.)

2. A hagyatéki eljárást eredetileg az örökösödési eljá-
rásról szóló 1894. évi XVI. törvénycikk, illetve az ennek
módosításáról szóló 1927. évi IV. törvénycikk szabályoz-
ta. Ezeket a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi
III. törvény hatálybaléptetése folytán szükséges rendelke-
zések tárgyában megnevezésû, 105/1952. (XII. 28.) MT
rendelet (a továbbiakban: MT rendelet) 58. §-a helyezte
hatályon kívül, s alkotott helyettük új szabályokat
(46–56. §-ok). A He. megalkotására a polgári perrendtar-
tás egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló 1957. évi
VIII. törvény (II. Ppn.) hatálybalépésérõl és végrehajtásá-
ról szóló 1958. évi 5. tvr. – eredeti – 21. §-a hatalmazta fel
az igazságügy-minisztert, hatályon kívül helyezve egyben
az MT rendelet több, ide vonatkozó rendelkezését.

A He. – szabályozási tárgyából és rendelkezéseibõl
megállapíthatóan – nem törvény végrehajtására szolgáló,
hanem törvényt helyettesítõ IM rendelet. Rendelkezései a
hagyatéki eljárás lefolytatását annak megindulásától kezd-
ve a lezárásáig (szükség esetén megismétléséig), teljes kö-
rûen szabályozzák. A szabályok között számos olyan van,
amely alapvetõ jogokat érint, illetve korlátoz. Markánsan
érintik az Alkotmány 13. § (1) bekezdésében védett tulaj-
donhoz való jogot mindazon rendelkezések, amelyek a ha-
gyaték leltározására, a tulajdonnal való rendelkezést kor-
látozó – nem szükségképpen csak az örökösökre kiterje-
dõ – biztosítási intézkedésre, illetve a tulajdon (a hagya-
ték) átadására, a végrendeleti végrehajtó közremûködésére
vonatkoznak. Az Alkotmány 59. § oltalma alatt álló, a ma-
gánlakás sérthetetlenségéhez, a magántitok, a jóhírnévhez
és a személyes adatok védelméhez, illetve az adatvédelem-
hez és az információs önrendelkezéshez fûzõdõ jogokra
hasonlóképpen számos rendelkezés – úgyszintén korláto-
zó értelemben – kihat. Így például – az ingatlanban is foly-
tatható – leltározásra vonatkozó mindazon rendelkezések,
amelyek az örökhagyó és az örökös személyes adatainak
(ideértve mindkettõjük jövedelmi viszonyaikat is) teljes
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körû, és különleges személyes adatainak (például egészsé-
gi állapota miatt gondnokság alá helyezett esetén) részle-
ges megismerésére, felhasználására és kezelésére jogosít-
ják a hagyatéki leltár készítõjét és a közjegyzõt, a biztosí-
tási intézkedés végrehajtóját, a végrendeleti végrehajtót
[3–18. §-ok, 19–26. §-ok, 31–39. §-ok, 51–56. §-ok,
77–80. §-ok]. Ezen adatok egy része ismertté válik a ha-
gyatéki eljárásban különbözõ jogcímeken alkalmazható
– titoktartásra nem kötelezett – tanúk elõtt is [pl. 5. §
(3) bekezdés, 25. §, 37. §]. A 73. § rendelkezései korlátoz-
zák továbbá az Alkotmány 57. § (5) bekezdése szerinti
jogorvoslathoz való jogot is, minthogy csak a hagyatéki el-
járás során hozott egyes végzésekkel szemben adnak arra
lehetõséget; ugyanakkor a rendelet semmilyen reparációs
eszközt nem biztosít a foganatosított intézkedések, vagy
azok elmulasztása miatt (pl. a hagyatéki leltár felvétele
során).

3.1. Az Alkotmánybíróság a 27/2002. (VI. 28.) AB ha-
tározatában kifejtette, hogy az „államnak az alapjogok biz-
tosítására vonatkozó kötelezettségébõl magától értetõdõen
következik, hogy az alapvetõ jogokat csak az Alkotmány-
ban megengedett módon korlátozhatja. Erre vonatkozóan
az Alkotmány 8. § (2) bekezdése az irányadó, amely sze-
rint az alapvetõ jogokra és kötelességekre vonatkozó sza-
bályokat törvény állapítja meg.” (ABH 2002, 143, 146.)
Az alapjogokkal való nem minden összefüggés kívánja
ugyan meg a törvényi szintû szabályozást, de az alapjog
tartalmának, garanciáinak megállapítása és korlátozása
csak törvényben lehetséges [elõször: 4/1993. (II. 12.) AB
határozat, ABH 1993, 48, 59–60.)].

Az 51/2004. (XII. 8.) AB határozat összefoglalóan ál-
lapította meg, hogy „[a]z állami szervek [...] jogalkotó
hatáskörét átfogóan az Alkotmány és a Jat. [a jogalko-
tásról szóló 1987. évi XI. törvény] szabályozza. A Jat.
15. §-ának (1) bekezdése szerint a végrehajtási jogsza-
bály alkotására adott felhatalmazásban meg kell hatá-
rozni a felhatalmazás jogosultját, tárgyát és kereteit. A
Jat. 15. § (2) bekezdése értelmében a szabályozás tárgy-
körébe tartozó alapvetõ jogok és kötelezettségek szabá-
lyozására nem lehet felhatalmazást adni. Az alapjogok
tartalmát meghatározó szabályozást azért nem lehet
végrehajtási jogszabályba foglalni, mert az alapvetõ jo-
gokra és kötelességekre vonatkozó szabályokat – az Al-
kotmány 8. § (2) bekezdése szerint – minden esetben
törvénynek kell megállapítania.”

Ebbõl következõen az alapvetõ jogok és kötelezettsé-
gek tartalmának a szabályozására adott felhatalmazás
maga is ellentétes az Alkotmány 8. § (2) bekezdésével, a
Jat. 15. § (2) bekezdésével; az ennek alapján kiadott jog-
szabály pedig – a felhatalmazás „jogosultjától” füg-
gõen – az Alkotmány 35. § (2) bekezdését, illetve a 37. §
(3) bekezdését is sérti. (ABH 679, 688.)

A He. kapcsán a törvényhozási tárgykörbe tartozó kér-
déseknek is miniszteri rendelet szintjén történõ szabályo-
zására sem törvény, hanem csupán egy MT rendelet adott
felhatalmazást. A szabályozás tehát többszörösen sem fe-
lel meg az Alkotmány rendelkezéseinek. Ebben az esetben
nem csupán a Jat. normái sérülnek – ami önmagában irre-
leváns lenne – hanem a törvényhozási tárgykörök nem
megfelelõ szintû szabályozása az Alkotmány 8. § (2) be-
kezdésében foglaltaknak sem felel meg. [Részletesen: pl.
30/1991. (VI. 5.) AB határozat, ABH 1991, 421, 422.;
50/1998. (XI. 27.) AB határozat, ABH 1998, 387,
395–397.; 30/2000. (X. 11.) AB határozat, ABH 2000,
202, 206.; 2/2002. (I. 25.) AB határozat, ABH 2002, 41,
56.] Az Alkotmánybíróság ugyanis az Alkotmány és a Jat.
összefüggéseit elemezve a 2/2002. (I. 25.) AB határozatá-
ban rámutatott, hogy az Alkotmánynak a jogalkotás rend-
jére vonatkozó „7. § (2) bekezdése [...] önmagában nem
tette alkotmányos szabállyá a jogalkotásról szóló törvény
normáit (496/B/1990. AB határozat, ABH 1991, 493,
496.). [...] [U]gyanakkor az Alkotmány 2. § (1) bekezdésé-
be foglalt jogállamiságból eredõ jogbiztonság védelme ér-
dekében, illetve más alkotmányos rendelkezések alapján
(lásd pl. a jogforrási hierarchiára vonatkozó alkotmányi
szabályokat) egyes jogalkotási (a Jat.-ban is szereplõ)
alapelveket alkotmányos védelemben részesít.” (ABH
2002, 41, 56.)

3.2. Tény, hogy az Alkotmánybíróságnak a hatályos
jog kíméletére vonatkozó gyakorlata szerint „[a]z Alkot-
mánybíróság elkerüli jogszabály, illetõleg jogszabályi ren-
delkezés megsemmisítését vagy a törvényhozó felhívását
arra, hogy az Alkotmánybíróság által meghatározott határ-
idõn belül alkosson jogot, ha a jogrend alkotmányosságát
és a jogbiztonságot enélkül is biztosítani lehet. Ilyenkor az
Alkotmánybíróság azoknak az értelmezéseknek körét ha-
tározza meg általában az alkotmányos követelményekkel,
amelyek esetében a jogszabály az Alkotmánnyal össz-
hangban van.” [pl. 38/1993. (VI. 11.) AB határozat, ABH
1993, 256, 266–267.] Még mûködése kezdetén, ennek je-
gyében alakította ki azon elvi állásfoglalását is [2/1991.
(X. 29.) Tü. állásfoglalás], hogy „az 1987. évi XI. törvény
hatálybalépéséig a megalkotásuk idõpontjában jogforrás-
tani szempontból nem alkotmányellenes, ám a késõbbiek
során alkotmányossági szempontból elégtelenné vált jog-
forrási szinten megalkotott jogszabályoknak kizárólag
e formai alkotmánysértés címén történõ megsemmisítésé-
tõl tartózkodik ugyan, ha azonban a formai alkotmánysér-
tés tartalmi alkotmánysértéssel párosul, a jogszabályt az
utólagos normakontroll-eljárás keretében megsemmisíti.
Az Alkotmánybíróságnak ez a gyakorlata vonatkozik
mind a felhatalmazás alapján kiadott, mind pedig a felha-
talmazó jogszabályokra.” [58/1991. (XI. 8.) AB határozat,
ABH 1991, 288, 289.]
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A fentebb kifejtettek alapján a He. vonatkozásában
megállapítható, hogy az abban foglalt szabályok jelentõs
része közvetlenül és jelentõs mértékben alapjogokat érint
és korlátoz. A 27/2002. (VI. 28.) AB határozatban foglal-
tak szerint ilyen esetben „fel sem merülhet [...] a rendeleti
szabályozási szint elégséges volta.” (ABH 2002,
147–148.) Nem tartható fenn tehát az állapot, hogy – bár a
közjegyzõk feladataira, szervezetére, hatáskörére, illeté-
kességére vonatkozó rendelkezések teljes mértékben át-
dolgozásra kerültek – maga a hagyatéki eljárásra vonatko-
zó szabályozás annak ellenére sem ért el az Alkotmánynak
megfelelõ szintre, hogy rendelkezéseit a Jat. hatályba-
lépését követõen is (IM rendelettel, Korm. rendelettel)
többször módosították.

A hagyatéki eljárás az egyik olyan nemperes eljárás,
amely az állampolgárokat szükségképpen, életük során
többször is érinti. Az alapjogi korlátozással érintettek köre
számos esetben szélesebb annál, mint akik az adott eljárás-
ban közvetlenül örökjogi szempontból érdekeltek (hagya-
téki adósok és hitelezõk, jelzálogjoggal biztosított követe-
lések jogosultjai, biztosítási intézkedéssel érintett közös
követelések jogosultjai, ingatlan esetén a tulajdonostársak
stb.). Mindezen túlmenõen a He. szabályai közül szinte
teljes mértékben hiányoznak azok a garanciák, amelyek a
közvetlenül, vagy közvetve az eljárás részesévé válók szá-
mára az emberi méltóságuk, személyiségi jogaik, magán-
titkaik, jóhírnevük, személyes adataik védelmét kellõen
biztosítanák. Ugyanígy nincsenek szabályok a tulajdon-
hoz való jogból levezethetõ egyes részjogosítványok érvé-
nyesülésére és hatékony védelmére sem, s éppen így nincs
meg az alkotmányos alapja a jogorvoslati jog korlátozásá-
nak.

Az alapjogok érvényesülésével kapcsolatos garanciák
hiánya sérti a jogbiztonság követelményét, a jogintézmé-
nyek kiszámítható mûködéséhez kapcsolódó alkotmányi
követelményt is, ami szintén alkotmányellenes [pl.
9/1992. (I. 30.) AB határozat, ABH 1992, 59, 64–65.]. Az
Alkotmánybíróság több ízben rámutatott arra, hogy a jog-
biztonság a jogállam lényegi ismérve, amely az egyes jog-
intézmények szabályozása során széles mérlegelési jogot
biztosít ugyan a jogalkotó számára, de megköveteli, hogy
ennek során az Alkotmány rendelkezéseinek megfelelõ
tartalommal járjon el. [összefoglalóan: pl. 5/1999.
(III. 31.) AB határozat, ABH 1999, 75, 82–83.]. „A jogál-
lamiság egyik alapvetõ követelménye, hogy a közhatalom-
mal rendelkezõ szervek a jog által meghatározott szerve-
zeti keretek között, a jog által megállapított mûködési
rendben, a jog által a polgárok számára megismerhetõ és
kiszámítható módon szabályozott korlátok között fejtik ki
tevékenységüket” [4/1999. (III. 31.) AB határozat, ABH
1999, 52, 61.].

A He. esetében pedig a kiszámítható mûködési rend is
hiányzik. Az eljárásban részt vevõ különbözõ szervezetek-
hez tartozó hatósági jogokat is gyakorlók, illetve magán-

személyek (hagyatéki leltározást végzõ, jegyzõ, ügygond-
nok, közjegyzõ, végrendeleti végrehajtó) egymáshoz való
viszonya, intézkedéseik rendje és korlátai, valamint az
ezekkel szemben igénybe vehetõ jogorvoslati lehetõségek
igénybevételének szabályai vagy tisztázatlanok, vagy hiá-
nyoznak. Az eljárás specialitására is figyelemmel kialakí-
tott, a hagyatéki tárgyalás lefolytatására vonatkozó, az ál-
talános szabályoktól szükségképpen eltérõ rendelkezések,
illetve – az eljárás egésze tekintetében – a nyilvánosság
korlátozásával összefüggõ szabályok úgyszintén teljes
mértékben hiányoznak.

A He.-vel összefüggõ, fentebb jelzett, s a további mu-
lasztásokat az Országgyûlésnek a törvényi szintû szabá-
lyozás megteremtésével kell pótolnia. Utal rá az Alkot-
mánybíróság, hogy a hagyatéki eljárás kapcsán tovább-
ra is lehetnek olyan, az alapjogokat közvetlenül nem
érintõ kérdések, amelyek szabályozására elegendõ a
rendeleti szint, ugyanakkor a jogalkotás során a megal-
kotandó törvény és a Kjötv., valamint az IM rendelet
összehangolása sem kerülhetõ el (pl. a közjegyzõ illeté-
kessége körében).

Az Alkotmánybíróság a határozat Magyar Közlönyben
való közzétételét a mulasztás megállapítására figyelemmel
rendelte el.

Dr. Bihari Mihály s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s. k., Dr. Bragyova András s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k., Dr. Kiss László s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k., Dr. Bihari Mihály s. k.,
alkotmánybíró az Alkotmánybíróság elnöke,

az aláírásban akadályozott

dr. Kukorelli István

alkotmánybíró helyett

Dr. Lenkovics Barnabás s. k., Dr. Lévay Miklós s. k.,
alkotmánybíró elõadó alkotmánybíró

Dr. Paczolay Péter s. k., Dr. Trócsányi László s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 258/B/2005.
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A Köztársasági Elnök
határozatai

A Köztársasági Elnök
54/2008. (II. 21.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint
a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a pénzügymi-
niszter elõterjesztésére

Dombi Lászlónak, az Allianz Hungária Biztosító Zrt.
területi igazgatójának,

Nemes Gyulának, az Allianz Hungária Biztosító Zrt.
területi igazgatójának a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2008. február 13.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Veres János s. k.,
pénzügyminiszter

KEH ügyszám: VIII-1/00919/2008.

A külügyminiszter
határozatai

A külügyminiszter
10/2008. (II. 21.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya
és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya között

a gazdasági együttmûködésrõl szóló
Megállapodás kötelezõ hatályának elismerésére

adott felhatalmazásról és kihirdetésérõl szóló
253/2007. (X. 3.) Korm. rendelet

2–3. §-a hatálybalépésérõl

A 253/2007. (X. 3.) Korm. rendelettel, a Magyar Köz-
löny 2007. október 3-i számában a Magyar Köztársaság
Kormánya és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya
között a gazdasági együttmûködésrõl szóló Megállapodás
kötelezõ hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és
kihirdetésérõl szóló 253/2007. (X. 3.) Korm. rendelet
6. cikke szerint a Megállapodás a két ország szükséges jogi
eljárásának befejezését jelzõ jegyzékváltás napján lép ha-
tályba.

A Megállapodás 6. cikke szerinti jegyzékváltásra 2008.
január 28-án került sor.

A fentiekre tekintettel, összhangban a 253/2007. (X. 3.)
Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyiptomi Arab
Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttmûkö-
désrõl szóló Megállapodás kihirdetésérõl szóló 253/2007.
(X. 3.) Korm. rendelet 2–3. §-a 2008. január 28-án, azaz
kettõezer-nyolc január huszonnyolcadikán hatályba
léptek.

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

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

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

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

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u.  sarkán)
szám alat ti Köz löny  Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlonycentrum@mhk.hu), il letve
meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

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

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

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

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

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

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

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

Kel te zés: ………………………………………

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

a

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

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

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

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

MEGRENDELÕLAP

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

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

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

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
ki adá sá ban meg je le nik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tar ta lom
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD ha vi fris sí té sû le me ze kö zel 150 000 jog sza bály szö ve get tar tal maz.
Az alap szövegek mel lett egy sé ges szer ke zet ben köz li azok min den ko ri ha tá lyos vál to za tát, ko ráb bi szö veg vál to za ta it, il let ve a
már ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza bá lyo kat is, to váb bá az Or szág gyû lés, a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, a mi nisz ter el nök,
a mi nisz te rek, az  Alkotmánybíróság, a Leg fel sõbb Bí ró ság, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság stb. ha tá ro za ta it,  állásfoglalásait,
a kü lön bö zõ irány el ve ket és irány mu ta tá so kat, ne ves szer zõk ál tal ké szí tett kommen tárokat, nem zet kö zi szer zõ dé se ket,
 tájékoztatókat, hir det mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat, tör vény ja vas la to kat és  törvényin do ko lá so kat. A szö ve gek és adat-
bázisok köz vet len for rá sai a hi va ta los la pok, így a Ma gyar Köz löny, az ága za ti köz lö nyök, az Al kot mány bí ró ság Határo zatai,
a Ha tá ro za tok Tá ra, to váb bá a Bí ró sá gi Ha tá ro za tok, a Ver seny fel ügye le ti Ér te sí tõ, az Adó és El len õr zé si Ér te sí tõ és a
Verseny bírósági Ha tá ro za tok.

On li ne adat bá zis és nap i adat fris sí té si szol gál ta tás a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõ fi ze tõi szá má ra a jog sza bá lyok na-
pon ta ak tu a li zált on li ne adat bá zi sa in gye ne sen ér he tõ el, to váb bá le he tõ ség van a ha von ta meg kül dött DVD-adat bá zis nap i
rend sze res sé gû ak tu a li zá lá sá ra, in ter net rõl le töl tött adat cso mag se gít sé gé vel. E két szol gál ta tás se gít sé gé vel a jogszabály-
 változások fo lya ma to san nyo mon kö vet he tõk.

Sok ol da lú ság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jog sza bály-szol gál ta tá sát többféle  keresési le he tõ ség te szi tel jes sé. A ké nyel mes el iga zo -
dást tá mo gat ja a szö veg be épí tett hi vat ko zá sok rend szer e ( tartalmilag kap cso ló dó más jog sza bá lyok, jog egy sé gi ha tá ro za tok,
bí ró sá gi és ver seny ta ná csi ha tá ro za tok, APEH- irány mutatások) és a jog anya gok bel sõ fel épí té sé nek és kül sõ kap cso la ta i nak
in ter ak tív áb rá zo lá sa is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jog sza bály tár kö zött az át jár ha tó ság biz to sí tott, vagy is ha a ma gyar jog sza bály-
ban hi vat ko zás ta lál ha tó uni ós jog sza bály ra, ak kor azt köz vet le nül meg le het nyit ni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alap prog ra mot ki egé szí tõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisz tens a kü lön bö zõ adat ál lo má nyok (Szol gál ta tá sok  Jegyzéke,
ma gyar és an gol nyel vû TEÁOR, Ke res ke del mi Vám tarifa Jegy zék stb.) adat bá zis sze rû ke ze lé sé nek se gí tõ je, új don ság- és
vál to zás fi gye lõ szol gál ta tá sa pe dig le he tõ vé te szi a jog sza bály vál to zá sok ha té kony kö ve té sét. Iratminta tárunkat fo lya ma to san
fris sít jük és bõ vít jük. Ûr lap ki töl tõ prog ra munk a gaz da sá gi tár sa sá gok ala pí tá sá val, mû kö dé sé vel kap cso la tos forma-
nyomtatványok ki töl té sé re és tá ro lá sá ra alkalmas.
(A Jog sza bály tár bár mely szö veg rész le te ki nyom tat ha tó vagy szö veg szer kesz tõ be át emel he tõ.)

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft + áfa �

5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft + áfa �

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft + áfa �

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft + áfa �

50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft + áfa �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példány ban, 2008. ............................... hó naptól.

A meg ren de lõ ne ve: ....................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: ....................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszá ma: .............................................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: .........................................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                        cég szerû aláírás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó út já ra in dí tot ta a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE cí mû ne gyed éves fo lyó ira tot.
A KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE a ha zai köz igaz ga tás-tu do mány kép vi se lõi, köz igaz ga tá si szak em be rek szá má ra kí ván olyan fó rum má 
vál ni, amely igé nyes pe ri o di ka sze re pét töl ti be a jö võ ben. A lap te ret biz to sít a köz igaz ga tás-tu do mány te rü le tén szü le tõ ta nul má nyok, 
ku ta tá si ered mé nyek köz zé té te lé re, ugyan ak kor fel ada tá nak te kin ti, hogy a köz igaz ga tás ban vég be me nõ vál to zá sok ról, vál toz ta tá -
sok ról, új meg ol dá sok ról, kí sér le tek rõl is szá mot ad jon; szak mai hát tér anya go kat, elem zé se ket mu tas son be a kor mány za ti in téz ke -
dé sek jobb meg ér té se ér de ké ben. Egy út tal he lyet ad a nem zet kö zi ki te kin té sek szá má ra, il let ve a köz igaz ga tá si szak má ban köz ér -
dek lõ dés re szá mot tar tó ese mé nyek rõl, ren dez vé nyek rõl szó ló ér de kes és hasz nos pub li ká ci ók, könyv is mer te té sek megjelenteté-
sére. Ezen át fo gó is me ret anyag te szi a fo lyó ira tot a köz igaz ga tás-tu do mány, va la mint a köz igaz ga tá si szak ma gya kor la ta iránt ér dek -
lõ dõ ol va só kö zön ség szá má ra egy aránt hasz nos ol vas mánnyá.
A Köz igaz ga tá si Szem le a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium ala pí tá sá ban, a 2008. év tõl
kez dõ dõ en negyedévente jelenik meg.

A Köz igazgatási Szemle elõ fizetési díja a 2008. év re: 7400 Ft (áfával) vagy 30 eu ró.
Pél dá nyon kén ti vá sár lás ese tén a Köz igaz ga tá si Szem le ára: 1990 Ft (áfá val) vagy 8 eu ró.

* * *
Az an gol és ma gyar nyel vû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY – Kö zép-Ke let-Eu ró pai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat – In ter na ti o nal Jo ur nal of
Pub lic Ad mi nist ra ti on in Cent ral and Eas tern Eu ro pe meg je len te té sé vel a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ere jé hez mér ten hoz zá
kí ván já rul ni, hogy lé pé se ket te gyünk ré gi ónk or szá gai köz igaz ga tá si rend sze re i nek köl csö nös meg is me ré se te rén. Az új sze rû és
 hiánypótló kez de mé nye zés sel a Ki adó cél ja, hogy tér sé günk több mint más fél tu cat or szá gá ból ér ke zõ cik kek, ta nul má nyok, köz-
érdekû in for má ci ók szí ne sít sék mi nél szé le sebb kör ben a la pot – ugyan ak kor te ret ad ván a vi lág tá vo lab bi ré sze i bõl ér ke zõ, a köz igaz-
ga tá si szak mát fog lal koz ta tó té mák nak is. A kö zép-ke let-eu ró pai tér ség köz igaz ga tá si szer ve zet rend sze re i be, az ott zaj ló fo lya ma tok -
ba és ott ér vé nye sü lõ ten den ci ák ba tör té nõ be te kin tés hasz nos esz kö ze le het az egy más tól va ló ta nu lás fo lya ma tá nak, a ren del ke -
zés re ál ló ta pasz ta la tok meg is me ré sé nek, va la mint az ér dek lõ dõ tu do má nyos és szak mai ol va só kö zön ség szá má ra ala pot szol gál tat -
hat össze ha son lí tá sok vég zé sé hez is. A Nem zet kö zi Köz löny a 2008. év tõl kez dõ dõ en ne gyed éven te ke rül ki adás ra.

A Nem zetközi Köz löny elõ fizetési díja a 2008. év re 7400 Ft (áfával) vagy 30 eu ró.
Pél dá nyon kén ti vá sár lás ese tén a Nem zet kö zi Köz löny ára: 1990 Ft (áfá val) vagy 8 eu ró.

* * *
A Köz igaz ga tá si Szem le és a Nem zet kö zi Köz löny együt tes elõ fizetési ára: 14 000 Ft vagy 54 eu ró.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a 2008. év re a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE cí mû ne gyed éves fo lyó ira tot …………………. pél dány ban, ame lyet
kérem, jut tassanak el cí münkre. Éves elõ fizetési dí ja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.

Meg ren de lem a 2008. év re a NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Kö zép-Ke let-Eu ró pai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat cí mû negyedéves la pot
…………………. pél dány ban, ame lyet ké rem, jut tas sa nak el cí münk re. Éves elõ fi ze té si dí ja: 7400 Ft (áfá val) vagy 30 eu ró.

Meg ren de lem a 2008. év re a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE, va la mint az an gol–ma gyar nyel vû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-
 Kelet-Európai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat cí mû ne gyed éves la po kat ….......... pél dány ban, ame lye ket ké rem,  juttassanak el cí münk re.
Az együt tes elõ fizetés éves dí ja: 14 000 Ft (áfá val) vagy 54 eu ró.

A meg ren de lé se ket kér jük, a kö vet ke zõ fax szám ra: (1) 338-4746, vagy e-ma il cím re: er dei.bea@mhk.hu szí ves ked je nek kül de ni!

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze elõ fi ze té si igé nyét!

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

Cí me (vá ros/köz ség, 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 kéz hez vé te le 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: dr. Petrétei József. 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

08.0565 – 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.



A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon: 266-6567, 317-9999,
266-9290/240, 241, 245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 121 212 Ft. Egy pél dány ára: 250 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +215 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
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Személyi rész

SZEMÉLYÜGYI HÍREK

A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei

Kinevezések

A legfõbb ügyész kinevezte

dr. Török-Berta László mb. szegedi nyomozó ügyész-
ségi vezetõhelyettes ügyészt szolgálati helyén vezetõhe-
lyettes ügyésszé;

dr. Bitter Péter komlói,
dr. Gampel Andrea miskolci városi ügyészségi titkárt

szolgálati helyükön ügyésszé;
dr. Torma Zsuzsa szerencsi városi ügyészségi fogal-

mazót,
dr. Rácz András tatabányai nyomozó ügyészségi nyo-

mozót
szolgálati helyükön ügyészségi titkárrá.

Áthelyezések, kinevezések

A legfõbb ügyész áthelyezte

dr. Oláh László soproni városi ügyészségi titkárt a
Gyõri Városi Ügyészséghez,

dr. Sticz Tamás gyõri városi ügyészségi titkárt a Gyõri
Nyomozó Ügyészséghez,

dr. Tasnádiné dr. Istenes Hédi kazincbarcikai városi
ügyészségi titkárt a Miskolci Városi Ügyészséghez,
egyidejûleg kinevezte õket ügyésszé.

Áthelyezések

A legfõbb ügyész áthelyezte

dr. Gulyás Ildikó veszprémi városi ügyészségi ügyészt a
Veszprém Megyei Fõügyészségre fõügyészségi ügyészi
munkakörbe,

dr. Magyar József kalocsai városi ügyészségi ügyészt a
Budapesti Nyomozó Ügyészségre;

dr. Kovács Emese békéscsabai városi ügyészségi titkárt
a Békés Megyei Fõügyészségre.

A Pest megyei fõügyész áthelyezte

dr. Juhász Zsuzsanna budaörsi városi ügyészségi
ügyészt a Budakörnyéki Ügyészségre,

dr. Jagusztin Tamás budakörnyéki ügyészségi titkárt a
Budaörsi Városi Ügyészségre.

Kirendelés, megbízás

A legfõbb ügyész kirendelte

dr. Kruták Gyula nyíregyházi városi vezetõhelyettes
ügyészt a Nyíregyházi Nyomozó Ügyészséghez, egyidejû-
leg megbízta a vezetõ ügyészi feladatok ellátásával.

Megbízás

A legfõbb ügyész megbízta

dr. Bognár Ákos budakörnyéki ügyészségi ügyészt szol-
gálati helyén a közlekedési csoportvezetõ ügyészi felada-
tok ellátásával.

Szolgálativiszony-megszûnések

Szolgálati viszonya megszûnt, illetve megszûnik

dr. Paral László Békés megyei fõügyészségi csoportve-
zetõ ügyésznek 2007. december 31. napjával,

dr. Morvai Attila fõvárosi fõügyészségi ügyésznek
2007. december 31. napjával,

Kissné dr. Hegedûs Gabriella püspökladányi városi
ügyészségi ügyésznek 2008. március 31. napjával,
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dr. Hangay Melinda gyöngyösi városi ügyészségi tit-
kárnak 2007. december 31. napjával,

Sáskáné Nádas Ágnes legfõbb ügyészségi tisztviselõ-
nek 2008. január 15. napjával,

Tivadar Csabáné legfõbb ügyészségi tisztviselõnek
2008. június 30. napjával,

Vida Sándor legfõbb ügyészségi garázsmesternek 2008.
június 30. napjával.

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató
és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)

a Miniszterelnöki Hivatal nevében
a köztisztviselõk jogállásáról szóló

1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján,
figyelemmel a 10/A. § rendelkezéseire

pályázatot hirdet
a Miniszterelnöki Hivatal

Kisebbség- és Nemzetpolitikáért Felelõs
Szakállamtitkárság

Program Koordinációs fõosztályán
fõosztályvezetõ-helyettesi munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás ha-

tározatlan idõre szól.
A munkavégzés helye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos

tér 2–4. III. em.

A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltõje által
ellátandó feladatkörök:

3. számú melléklet 98. feladatkör (Nemzetközi kapcso-
latok, diplomáciai feladatok feladatkör)

Ellátandó feladatok:
A fõosztályvezetõ feladatszabása és iránymutatása

szerint:
– a projekt alapító dokumentumok, akcióprogramok

részletes kidolgozása (kidolgoztatása) a jóváhagyott kon-
cepciók alapján,

– a (projekt) teamek megszervezése, javaslattétel a fõ-
osztályvezetõ felé a teamvezetõk kijelölésére (projektve-
zetõk esetén kinevezésére),

– a projektek, programok végrehajtásának, megvalósí-
tásának folyamatos ellenõrzése, a végrehajtással kapcsola-
tos értékelési javaslatok kidolgozása, illetve a hatáskörébe
utalt ügyek esetében az értékelés végrehajtása,

– a fõosztály éves és havi munkatervének részletes ki-
dolgozása a fõosztályvezetõ által meghatározott feladatok,
szempontok alapján,

– a jóváhagyott tervek végrehajtásának megszerve-
zése, koordinálása, a határidõk figyelemmel kísérése, a ha-
táridõre történõ teljesítés biztosítása,

– az osztályok és a beosztott munkatársak munkater-
veinek összehangolása, a tervezési feladatok végrehajtásá-
nak biztosítása, a munkatervek végrehajtására vonatkozó
státusjelentések egyedi értékelése, és a fõosztályra vonat-
kozó összefoglaló havi státusjelentés tervezetének kidol-
gozása és elõterjesztése a fõosztályvezetõ részére,

– javaslattétel a fõosztályvezetõ felé a minõségbiztosí-
tási felelõsök kijelölésére, a minõségbiztosítási felelõsök
munkájának szakmai irányítása,

– a titokvédelmi elõírások, rendszabályok maradékta-
lan érvényre juttatása a fõosztály szervezeti keretei között.

A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
Nemzetközi kapcsolatok feladatkör.

A munkakör betöltõjének irányítása alá tartozó szemé-
lyek száma összesen: 8 fõ.

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illet-
mény megállapítására, valamint a juttatásokra a köztisztvi-
selõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, vala-
mint a Szociális szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség, a 9/1995. (II. 3.) Korm.

rendelet 3. számú melléklet 98. pontjának megfelelõ szak-
képzettség,

– közigazgatási szakvizsga,
– C típusú nemzetbiztonsági ellenõrzés lefolytatása,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– legalább egy idegen nyelv felsõfokú ismerete (angol,

orosz, francia, német),
– legalább 5 év szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– nemzetközi kapcsolatokban szerzett gyakorlat,
– munkaszervezési tapasztalat,
– további idegen nyelv ismerete,
– közigazgatásban szerzett vezetõi gyakorlat,
– titokvédelmi ismeretek.

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:
– jó szintû stratégiai gondolkodás,
– jó szintû kommunikáció,
– jó szintû együttmûködés,
– jó szintû problémamegoldás,
– jó szintû felelõsségtudat.
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A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok:
– szakmai önéletrajz a referenciát adó személyek meg-

jelölésével.

Az alkalmazás feltételeként a munkáltató felé, valamint
– a személyesen lefolytatott elsõ kompetenciavizsgálat so-
rán – a KSZK-nál eredetiben bemutatandó:

– iskolai végzettséget, nyelvtudást és szakképzettséget
igazoló dokumentumok,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
vány.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2008. március 28. napjától

tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. március 3.

A megpályáztatott munkakörrel kapcsolatosan további
információt Spiller Krisztina nyújt a 06 (1) 441-3254-es
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– elektronikus úton, a pályázatot a KSZK által mûköd-

tetett www.kozigallas.gov.hu honlapon elérhetõ pályázati
ûrlap kitöltésével, vagy

– postai úton, a pályázatot a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ, Személy-
ügyi Szolgáltató Igazgatóságának címezve (1133 Buda-
pest, Hegedûs Gyula u. 79–81. IV. emelet 401.).

Amennyiben a pályázatot postai úton küldi meg, pá-
lyázhat a www.kozigallas.gov.hu internetes oldalon kitöl-
tött, kinyomtatott pályázati adatlappal vagy azzal azonos
adattartalommal bíró dokumentummal. A pályázat postai
úton történõ benyújtása esetén kérjük a borítékon feltün-
tetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot:
KSZK5.

A pályázat elbírálásának rendje a Kormányzati Személy-
ügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központnál:

1. A KSZK az érvényes pályázatot benyújtók körében
kompetenciavizsgálatot folytat le az alábbiak szerint:

– személyes interjú (motivációalapú),
– munkaalkalmassági teszt: verbális és numerikus ké-

pességmérõ tesztek, munkahelyi viselkedés kérdõív,
– az elõzõ pontokban foglalt vizsgálatok eredményétõl

függõen a KSZK által meghatározott körben: személyes
interjú (kompetencia alapú).

2. A KSZK kompetenciavizsgálatához kapcsolódóan a
munkáltató a személyes interjú során méri a pályázó szak-
mai tudását.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. március 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Miniszterelnöki Hivatal honlapja (www.meh.hu)

– 2008. február 22.
– Hivatalos Értesítõ – 2008. február 21.

A KSZK a pályázat érvénytelenségérõl és annak indo-
kairól – a megállapítást követõ 2 munkanapon belül – tájé-
koztatja a pályázót. A munkáltató döntését követõ 5 mun-
kanapon belül a KSZK írásban értesíti a pályázókat a kivá-
lasztási eljárás eredményérõl.

Tájékoztatjuk, hogy részletes információt a munkáltató-
val kapcsolatban a www.meh.hu honlapon szerezhet.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges informá-
ció: egyetemi szintû jogász, társadalomtudományi, köz-
gazdasági, mûszaki, természettudományi felsõoktatásban
szerzett szakképzettségû pályázók jelentkezését várjuk.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja:
A pályázati felhívás kiírója, valamint közzétevõje a

Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ (KSZK). A pályázati felhívás a közigaz-
gatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tar-
talmazza, így annak tartalmáért a pályázati kiírást kezde-
ményezõ szerv felel.

A Magyar Államkincstár
pályázatot hirdet

számviteli szakértõ munkakör
határozott idejû (2009. december 31-ig)

köztisztviselõi kinevezéssel történõ betöltésére

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

tatásban szerzett szakképzettség, felsõoktatási intézmény
pénzügyi, számviteli szakán szerzett szakképzettség;
egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség, és mérlegképes
könyvelõi szakképesítés,

– középfokú angolnyelv-tudás,
– számviteli gyakorlat,
– számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel,

Power Point).

Elõnyt jelent:
– európai uniós támogatások területen szerzett gya-

korlat.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– az uniós és kapcsolódó hazai támogatások számviteli

nyilvántartása az eredményszemléletû kettõs könyvveze-
tés szabályai szerint,

– éves beszámoló összeállítása, egyéb adatszolgáltatá-
sok a számviteli adatokból,
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– közremûködés a számviteli szabályzat elkészítésében
és karbantartásában,

– szakmai kapcsolat tartása a kapcsolódó szakterületek
munkatársaival és a pénzügyi lebonyolítást végzõ szerve-
zetekkel.

Munkavégzés helye: 1054 Budapest, Hold u. 4.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– magyar és angol nyelvû részletes szakmai önélet-

rajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok máso-

latait,
– 1 db fényképet,
– motivációs levelet,
– 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.

A pályázati anyagokat

2008. február 29-ig

Magyar Államkincstár Humánpolitikai fõosztály, 1909 Bu-
dapest címre kérjük megküldeni. A borítékon kérjük feltün-
tetni a „Számviteli szakértõ” jeligét.

A pályázati kiírásnak megfelelõ pályázókat a munkáltató
által kijelölt bizottság hallgatja meg. A bizalmasan kezelt
pályázatok a benyújtási határidõt követõ 15 napon belül el-
bírálásra kerülnek. A pályázókat, az elbírálást követõ 10 na-
pon belül írásban tájékoztatjuk az eredményrõl. Az állás-
hely a pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítást ad: Jakab
Klára, tel.: 327-3494.

A Magyar Államkincstár
Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság

– az egész regionális igazgatóságra kiterjedõ
munkavégzéssel –
pályázatot hirdet

határozatlan idejû alkalmazással
üzemeltetési ügyintézõ munkakör betöltésére

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

képesség,
– egyetemi, vagy fõiskolai szintû mûszaki felsõoktatás-

ban szerzett szakképzettség, egyetemi vagy fõiskolai szin-
tû közgazdasági vagy mûszaki felsõoktatásban szerzett

mérnökinformatikus vagy mûszaki menedzser szakkép-
zettség,

– B kategóriás vezetõi engedély,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek (Word,

Excel).

Elõnyt jelent:
– közigazgatási területen szerzett gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga,
– munkavédelmi, tûzvédelmi szakképesítés, ezeken a

területeken szerzett gyakorlat.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– gépjármû-ügyintézés,
– gondoskodik a karbantartási, javítási, üzemeltetési

munkák elvégzésérõl, ellenõrzésérõl, ellenõrzi és igazolja
a külsõ szolgáltatók által elvégzett munkát,

– beszerzési, ellátási feladatok végzése,
– felesleges és selejtes vagyontárgyak feltárása, jegy-

zék összeállítása a selejtezés lebonyolításához,
– leltározási munkálatokban való részvétel,
– munkavédelmi, tûzvédelmi, biztonságtechnikai fel-

adatok ellátása.

A munkavégzés helye: 8200 Veszprém, Budapest 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 történik.

A pályázati anyagokat

2008. február 29-éig

a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális
Igazgatóság igazgatójának kérjük megküldeni. Postacím:
Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igaz-
gatóság, 8200 Veszprém, Budapest u. 4.

A pályázati kiírásnak megfelelõ pályázókat a munkál-
tató által kijelölt bizottság hallgatja meg. A pályázat elbí-
rálására 2008. március 10-éig kerül sor, az álláshely a pá-
lyázat elbírálását követõen 2008. március 17-tõl betölt-
hetõ.

A pályázattal kapcsolatos részletes információkról
Farkas Jánosné humánpolitikai referens [telefon: 06 (88)
623-962] ad felvilágosítást.
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A Magyar Államkincstár
Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság

pályázatot hirdet
(határozott idejû alkalmazással)

humánpolitikai referens munkakör betöltésére

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

képesség,
– egyetemi szintû humánszervezõ, fõiskolai szintû ál-

lamigazgatási és szociális igazgatási, munkavállalási ta-
nácsadó, munkaügyi kapcsolatok vagy személyügyi szerve-
zõ, humánszervezõ, vagy humánerõforrás-menedzser szak-
képzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és
munkaügyi, társadalombiztosítási, személyügyi, személy-
zeti szakképesítés vagy szakirányú továbbképzésben szer-
zett személyügyi szakigazgatás-szervezõ szakképzettség,

– B kategóriás vezetõi engedély,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek (Word,

Excel).

Elõnyt jelent:
– közigazgatási és humánpolitikai területen szerzett gya-

korlat,
– WinTiszt-program felhasználói szintû ismerete.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– a munkáltatói intézkedések elõkészítése,
– a létszám és személyi juttatás elõirányzat tervezésé-

ben való részvétel,
– közremûködés az egységes humánpolitikai rendszer

mûködtetésében,
– a jogviszony-létesítéssel, -megszüntetéssel kapcsola-

tos feladatok ellátása.

A munkavégzés helye: 8200 Veszprém, Budapest 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 történik.

A pályázati anyagokat

2008. február 29-éig

a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális
Igazgatóság igazgatójának kérjük megküldeni. Postacím:
Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igaz-
gatóság, 8200 Veszprém, Budapest u. 4.

A pályázati kiírásnak megfelelõ pályázókat a munkálta-
tó által kijelölt bizottság hallgatja meg. A pályázatok elbí-
rálására 2008. március 17-ig kerül sor, az álláshely a pá-
lyázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázattal kapcsolatos részletes információkról
Farkas Jánosné humánpolitikai referens [telefon: 06 (88)
623-962] ad felvilágosítást.

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
Gazdasági Igazgatóság Pénzügyi fõosztálya

pályázatot ír ki
illetményszámfejtõi munkakör betöltésére

Feladat:
– illetményszámfejtés,
– KIR programmal készült adó- és járulékbevallás

adatállományának ellenõrzése, egyeztetése,
– többszörös javítási folyamatok elvégzése,
– adó- és járulékbevallás elektronikus továbbítása,
– nettó finanszírozással kapcsolatos feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
– vonatkozó jogszabályok naprakész ismerete,
– minimum 3 év illetmény-számfejtési és/vagy beval-

lással kapcsolatos gyakorlat,
– szakirányú középfokú iskolai végzettség, valamint

szakképzettség elõnyt jelent,
– felhasználói szintû számítástechnikai ismeret (Word,

Excel),
– terhelhetõség, önállóság,
– alapos, precíz munkavégzés,
– elõnyt jelent a költségvetési szervnél hasonló munka-

körben megszerzett tapasztalat.

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

zati anyagát az elbírálásában részt vevõk megismerhetik.

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

A pályázatot Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság,
1357 Budapest, Pf. 8 címére kérjük benyújtani. A boríté-
kon kérjük tüntesse fel: „Pályázat Illetményszámfejtõi
munkakörre”.

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

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30 napon belül.
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Az Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség

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

pályázatot hirdet
hulladékgazdálkodási szakértõi munkakörök

betöltésére

A munkakörökben ellátandó lényeges feladatok:
– az országhatárt átlépõ hulladékszállítások ellenõrzé-

se és egyéb hulladékgazdálkodással összefüggõ feladatok
ellátása.

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

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

– angol nyelv legalább középfokú ismerete,
– B kategóriás gépjármû-vezetõi engedély megléte,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság.

Elõnyt jelent:
– hulladékgazdálkodási szakterületen szerzett legalább

2 éves tapasztalat,
– további szakirányú felsõfokú végzettség,
– EU-ismeretek és -tapasztalatok,
– angol nyelv magasabb szintû ismerete, továbbá né-

metnyelv-tudás.

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:
– önálló munkavégzés,
– jó szervezési készség,
– pontosság, precizitás, megbízhatóság,
– koordinációs és együttmûködési készség,
– magas fokú felelõsségtudat és problémamegoldási

képesség.

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

igazoló okiratok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakörök betöltõi a Ktv.-ben, valamint a Fõfel-
ügyelõség Közszolgálati szabályzatában szabályozott il-
letményre és juttatásokra jogosultak.

A pályázatot 2 példányban

2008. március 7-én 14 órai

beérkezési idõponttal bezárólag lehet benyújtani, illetve
postára adni „HULLADÉK” jelige feltüntetésével az Or-

szágos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség Szakértõi Irodájának titkárságára (1016
Budapest, Mészáros u. 58/A).

A pályázatok elbírálására a Ktv. elõírásai szerint, a be-
nyújtási határidõtõl számított 30 napon belül kerül sor.
A pályázatokat bizalmasan kezeljük, a pályázókat az ered-
ményrõl írásban tájékoztatjuk.

A meghirdetett munkakör eredményes pályázat esetén
az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

A pályázati felhívás a Fõfelügyelõség (www.orszagos-
zoldhatosag.gov.hu) és a Kormányzati Személyügyi Szol-
gálat és Közigazgatási Képzési Központ honlapján is meg-
található.

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

lakásgazdálkodási ügyintézõ munkakör betöltésére

Feladatkör meghatározása:
Helyi támogatással, fiatal házasok elsõ lakáshoz jutásá-

hoz nyújtott támogatással, valamint az állami lakásépítési
kedvezményekkel összefüggõ ügyintézési feladatok ellá-
tása.

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

I/1. pontjában meghatározottak valamelyike: jogász szak-
képzettség, fõiskolai színtû igazgatásszervezõ vagy rend-
védelmi felsõoktatásban szerzett szakképzettség, egyete-
mi vagy fõiskolai szintû végzettség és középfokú számí-
tástechnikai szakképesítés,

– legalább két év szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatásban eltöltött jogviszony.

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 megállapítá-
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sa a Ktv. és a 35/2001. (XI. 26.) ÖK rendelet alapján tör-
ténik.

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 kérjük ráírni: „Lakásgazdálkodási ügyinté-
zõi pályázat”.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ a vagyonhasznosítási osztályvezetõtõl, a 437-8640-es
telefonszámon.

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

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

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

gát fenntartja.

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

közterület-felügyelõ munkakör betöltésére

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

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

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

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

I/13. pontja szerinti középiskolai végzettség: rendészeti,
vagy rendõr-szakközépiskolai végzettség; középiskolai
végzettség és rendõri szakképesítés; középiskolai végzett-
ség és közterület-felügyelõi vizsga.

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

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

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

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

ványt.

A kinevezés határozatlan idõre szól hat hónap próbaidõ
kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások megállapítá-
sa a Ktv. és a 35/2001. (XI. 26.) ÖK rendelet alapján tör-
ténik.

A pályázatot a Hivatalos Értesítõben történõ közzététe-
létõl számított 10. napig lehet benyújtani Budapest III.
Ker. Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatal Munka-
ügyi Irodán (1033 Budapest, Fõ tér 3. I. em. 26.).

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

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ Lalák Ferenc igazgató-helyettestõl a 453-2618-as te-
lefonszámon.

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.

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
fõigazgatója

pályázatot hirdet
a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Debreceni Befogadó Állomás
igazgatói munkakörének betöltésére

Ellátandó feladatok:
Megszervezi:
– a befogadó állomás folyamatos és zavartalan mûkö-

dését,
– a befogadó állomáson elhelyezett külföldiek elhelye-

zésével, ellátásával, tájékoztatásával, nyilvántartásával
kapcsolatos teendõk ellátását,
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– a befogadó állomáson elhelyezettek magyar társada-
lomba történõ integrációjával kapcsolatos feladatok ellá-
tását,

– munkáltatói jogkört gyakorol,
– együttmûködik az elhelyezettek ellátásában, hatósági

ügyeik intézésében közremûködõ hazai és nemzetközi ál-
lami, önkormányzati és civil szervekkel és szervezetekkel,
egyházakkal, továbbá – jogszabályokban meghatározott
feladatok ellátása érdekében – rendvédelmi szervekkel és
nemzetbiztonsági szolgálatokkal.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú végzettség,
– legalább ötéves szakmai gyakorlat.

A munkakör betöltésének feltételei:
– felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek,
– középfokú idegennyelv-tudás (elsõsorban angol vagy

orosz nyelvbõl),
– „B” kategóriás vezetõi engedély,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség a kinevezést

megelõzõen,
– „B” típusú nemzetbiztonsági ellenõrzés.

Elõnyt jelent:
– magyar ellátórendszer területén vezetésben szerzett

gyakorlat (esetleg referencia),
– gazdasági vagy pénzügyi végzettség,
– több idegen nyelv ismerete,
– közigazgatásban, vagy a szociális ellátórendszerben,

illetve más kultúrákból származókkal kapcsolatban szer-
zett munkatapasztalat,

– rugalmasság, terhelhetõség, szociális érzékenység,
nyitottság, tolerancia.

A pályázathoz benyújtandó okiratok:
– részletes szakmai önéletrajz,
– a befogadó állomás vezetésére vonatkozó szakmai el-

képzelések,
– iskolai végzettséget, szakképesítéseket, nyelvvizsgát

igazoló okiratok másolata,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítvány.

Bérezés és egyéb juttatások megállapítása a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a Kollektív Szerzõdés szerint történik.

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

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõ lejártát követõ 5. munkanap.

A munkakör betöltésének idõpontja: a pályázat elbírálá-
sát követõen (a munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat
eredményétõl függõen) azonnal.

A pályázattal kapcsolatos további információt az alábbi
elérhetõségen kérhetnek:

– szakmai kérdésekben: dr. Weinbrenner Ágnes, tel.:
06 (1) 463-9170,

– pályázati eljárással kapcsolatban: dr. Pápics Edit, tel.:
06 (1) 463-9272.

Seregélyes nagyközség jegyzõje
pályázatot hirdet

oktatási, szociális és jegyzõi hatáskörbe tartozó
gyámhatósági ügyintézõ (igazgatási ügyintézõ)

munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– legalább középiskolai végzettség, figyelemmel a

köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.)
Korm. rendelet. 1. számú melléklet 7., 15., 18. pontjára,

– a közigazgatás ezen területén szerzett legalább két év
szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajza eddigi és je-

lenlegi munkaköreinek felsorolásával,
– bizonyítványainak másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

vány.

Ellátandó feladatok: oktatási, szociális és jegyzõi gyám-
hatósági feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások: a köztisztviselõk jog-
állásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a Köz-
szolgálati szabályzat szerint.

A pályázat benyújtása: a Hivatalos Értesítõben történõ
közzétételtõl számított 15. napig, zárt borítékban, szemé-
lyesen vagy postai úton Seregélyes nagyközség jegyzõje
(8111 Seregélyes, Széchenyi u. 5.) részére.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ 10. nap.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a pályázatok
elbírálását követõen azonnal, határozatlan idõre szóló ki-
nevezéssel.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Ihászné Penzer Erzsébet nyújt a 06 (22) 447-002-es tele-
fonszámon.
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges infor-
máció:

– 6 hónap próbaidõ kerül kikötésre,
– a munkáltató a pályáztatás eredménytelenné nyilvá-

nításának jogát fenntartja.

Ács Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

építésügyi ügyintézõi álláshely betöltésére

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

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

(II. 3.) Korm. rendeletben meghatározott egyetemi vagy
fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki (szerkezet-
építõ, magasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség, fõiskolai
szintû településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szak-
képzettség, vagy aki ezekkel egyenértékûnek elismert vég-
zettséggel rendelkezik.

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

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okira-

tok fénymásolatát, az eredeti dokumentumok bemutatása
mellett,

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Illetmény és egyéb juttatás: az 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhí-
vásnak a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében történt
közzétételétõl számított 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati felhí-
vásnak a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében történt
közzétételét követõ 30 napon belül Ács város jegyzõje
dönt.

Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölt-
hetõ.

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

A pályázatot zárt borítékban, Ács város jegyzõjéhez cí-
mezve, Ács Város Polgármesteri Hivatal 2941 Ács, Gyár
u. 23. címre kell megküldeni. A borítékon feltüntetendõ:
„Pályázat építésügyi álláshely betöltésére”.

A pályázattal kapcsolatban Ács város jegyzõjénél lehet
érdeklõdni a (34) 385-121-es telefonszámon.

A Somogy Megyei Önkormányzat fõjegyzõje
pályázatot hirdet

az Önkormányzati Hivatal
Humánszolgáltatási fõosztály

szociálpolitikusi munkakörének betöltésére

A munkakör betölthetõ a Köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. (továbbiakban: Ktv.) 10. §-ában
foglaltak alapján.

Az ellátandó szociálpolitikusi feladatok:
Ellátja a Somogy Megyei Közgyûlés intézményirányí-

tása körébe tartozó szociálpolitikai feladatokat. Általános
felügyeletet gyakorol és ellenõrzi a szociális intézmények
mûködését. Közremûködik a testületi ülések elõkészítésé-
ben és végrehajtásában. A helyi önkormányzatok szociális
ágazati szakigazgatási tevékenységéhez kapcsolódóan in-
formációt, módszertani tanácsadást nyújt.

Pályázati feltételek:
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendeletben a feladat ellátásá-

hoz elõírt szakképzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a Ktv. 21. §-a szerinti összeférhetetlenség hiánya.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: közigazgatásban
töltött gyakorlat, hasonló munkakörben szerzett tapaszta-
lat, közigazgatási alap-, illetve szakvizsga megléte.

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes szakmai önéletrajzot eddigi, és jelenlegi

munkaköreinek ismertetésével,
– a képesítést igazoló dokumentumok másolatát.

Bérezés és egyéb juttatás: a Ktv., valamint a hivatal köz-
tisztviselõi közszolgálati jogviszonyának egyes kérdései-
rõl szóló 4/2002. (V. 18.) ÖR, a hivatal ügyrendje és köz-
szolgálati szabályzata alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-
sítõben történõ megjelenést követõ 10. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõen azonnal.
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A pályázat elbírálásának módja: a munkakör betöltésé-
rõl a közgyûlés elnöke egyetértésével a fõjegyzõ dönt.

A munkakör a döntést követõen azonnal betölthetõ,
3 havi próbaidõ kikötése mellett.

A pályázat beküldendõ a Somogy Megyei Önkormány-
zat fõjegyzõjének címére (Kaposvár, Csokonai u. 3.).

A Hevesi Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Tanácsa

(3360 Heves, Erzsébet tér 2.)
pályázatot hirdet

Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
vezetõi megbízására

A pályázatot meghirdetõ szerv: Hevesi Kistérség Több-
célú Társulása Társulási Tanácsa (3360 Heves, Erzsébet
tér 2.).

A meghirdetett munkahely: Hevesi Kistérség Többcélú
Társulása Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat (3360
Heves, Deák F. u. 41.).

Képesítési feltételek:
– felsõfokú szociális alapvégzettség,
– szociális szakvizsga, illetve 1 éven belül elvégzi a

szükséges tanfolyamot,
– a szakképesítésnek megfelelõ munkakörben szerzett

legalább 5 éves szakmai gyakorlat.

A pályázat címzése: Hevesi Kistérség Többcélú Társu-
lása, Szén József elnök, Kisköre, Széchenyi u. 24.

Juttatások, egyebek:
– Illetmény, vezetõi pótlék az 1992. évi XXXIII. tör-

vény szerint.
– A megbízás idõtartama: 5 év.
– A megbízás kezdõ idõpontja: 2008. június 1.
– A megbízás megszûnésének idõpontja: 2013. jú-

nius 31.

A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Köz-
lönyben való megjelenéstõl számított 30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a 2008. májusi tár-
sulási tanácsi ülés.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot,
– diplomamásolatot,
– erkölcsi bizonyítványt.

Tiszakécske Város Polgármesteri Hivatala
(Tiszakécske, Kõrösi út 1.)

pályázatot hirdet
– határozatlan idejû közszolgálati kinevezéssel –

okmányügyi ügyintézõ munkakör betöltésére

Munkavégzés helye: okmányiroda, Tiszakécske, Béke
tér 1.

Ellátandó feladatok:
– útlevéllel, személyi igazolvánnyal, parkolási igazol-

vánnyal, vezetõi engedéllyel, ügyfélkapu mûködésével
kapcsolatos ügyintézés.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 1. pontjá-
nak II. besorolási osztályában meghatározott iskolai vég-
zettség,

– szövegszerkesztõ, táblázatkezelõ program felhaszná-
lói szintû alkalmazása.

Illetményre vonatkozó tájékoztatás: a foglalkoztatási
jogviszonyra és az illetmény megállapítására a köztisztvi-
selõk jogállásáról szóló 1992. XXIII. törvény (Ktv.) vo-
natkozó rendelkezései az irányadók.

A pályázatokat zárt borítékban – dr. Kovács Jenõ jegy-
zõ részére címezve – az alábbi postacímre kérjük eljuttat-
ni: Polgármesteri Hivatal, 6060 Tiszakécske, Kõrösi út 2.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– érettségi bizonyítványt,
– a közigazgatási alapvizsga meglétét tanúsító okirat

fénymásolatát,
– érvényes erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatok benyújtásának határideje: a Hivatalos Ér-
tesítõben történõ közzétételtõl számított 10. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtást követõ
30 napon belül.

A pályázatok elbírálásának módja: a pályázatok értéke-
lését 3 tagú elõkészítõ bizottság végzi, a nyertes pályázat-
ról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat eredményérõl a jelentkezõket a pályázat el-
bírálását követõen, írásban értesítjük.

A munkakör az elbírálást követõ hó 1. napjától kerül be-
töltésre.

1004 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/8. szám



Budapest Fõváros XVII. Kerület Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
Gazdasági iroda

irodavezetõi állásának betöltésére

Ellátandó feladatok:
1. önkormányzatot megilletõ bevételek beszedése és a

feladatok ellátása során jelentkezõ kiadások (készpénzben
és átutalással történõ) teljesítése, az önkormányzati gaz-
dálkodás alapját képezõ éves költségvetés számszaki
összeállítása, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselõi és a
részben önállóan gazdálkodó intézmények közalkalma-
zottai részére a bérszámfejtés elvégzése, az államháztar-
tással szembeni kötelezettségek levonása, utalása, a mun-
kaadót és a munkavállalókat terhelõ járulékok levonása és
utalása, a nettó illetmények utalása, adatszolgáltatások el-
készítése, valamint fõkönyvi feladások elõkészítése,

2. a számviteli törvény hatálya alá tartozó beszámolási és
könyvvezetési kötelezettség teljesítése, a beszámoló össze-
állítása, a zárszámadás elkészítése, adatszolgáltatási kötele-
zettség teljesítése, statisztikai jelentések elkészítése, a rész-
ben önállóan gazdálkodó intézményekkel történõ adat-
egyeztetés, leltárellenõrként részvétel az intézmények leltá-
rozásában, közremûködés a selejtezési bizottságban, tárgyi-
eszköz-nyilvántartás vezetése, készletnyilvántartás veze-
tése,

3. az adók kivetése, az adók módjára behajtandó köztar-
tozások nyilvántartása, a beérkezett pénzösszegek megfe-
lelõ számlára történõ könyvelése, ezek utalása, a kinnlevõ-
ségek behajtása, az adóigazolások kiadása, a vagyoni hely-
zet igazolása, az adó- és értékbizonyítványok kiadása,

4. az iroda feladatköréhez kapcsolódó bizottsági, képvi-
selõ-testületi elõterjesztések készítése, döntések végrehaj-
tása,

5. a Gazdasági Iroda irányítása, az iroda munkájának
szervezése, képviselete.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú felsõfokú végzettség a 9/1995. (II. 3.)

Korm. rendeletben elõírtak szerint: egyetemi vagy fõisko-
lai szintû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakkép-
zettség,

– 3 év közigazgatásban szerzett gyakorlat,
– kinevezés esetén a köztisztviselõk jogállásáról szóló,

többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 22/A. §-a
alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,

– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– motivációs levelet.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. törvény-
ben, valamint a Polgármesteri Hivatal Egységes közszol-
gálati szabályzatában foglaltak szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenés (2008. február 7.) napját kö-
vetõ naptól számított 30. nap.

A pályázatot zárt borítékban, Budapest Fõváros XVII.
Kerület Önkormányzatának jegyzõjéhez címezve, postai
úton kell eljuttatni, vagy a Polgármesteri Hivatal iktatójá-
ban, munkaidõben személyesen kell benyújtani (1173 Bu-
dapest, Pesti út 165.).

A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat Gazdasági Iroda
irodavezetõi munkakörének betöltésére”.

A pályázat elbírálásának módja:
A pályázat elbírálására a benyújtási határidõ lejártát kö-

vetõ 15 napon belül – a polgármester egyetértésével – ke-
rül sor.

A polgármester és a jegyzõ valamennyi érvényes pályá-
zatot benyújtó pályázót meghallgatja személyes meghall-
gatás keretében. Személyes meghallgatáson az iskolai
végzettséget igazoló eredeti okmányokat be kell mutatni.

A pályázat eredményérõl a pályázók az elbírálástól szá-
mított 8 napon belül írásban értesítést kapnak.

Az állás betölthetõ a pályázatok elbírálását követõen
azonnal.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
Budapest Fõváros XVII. Kerület Önkormányzatának

Polgármesteri Hivatalában közszolgálati jogviszonnyal
nem rendelkezõ pályázó eredményes pályázata esetén a
munkáltató 6 hónapos próbaidõt köt ki.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: dr. Rúzsa
Ágnes jegyzõnél a 253-3319-es telefonszámon.

Algyõ Nagyközség
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
könyvvizsgálói feladatok ellátására

E feladatra eredményesen azok a könyvvizsgálók pá-
lyázhatnak, akik megfelelnek a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 92/B. §-ában foglalt feltéte-
leknek.
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A könyvvizsgáló feladatai: a 249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet 46. §-ában foglaltaknak megfelelõen az
önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátása.

A pályázat kötelezõ tartalma:
– a könyvvizsgálói feladatok ellátásának programter-

vezete,
– a könyvvizsgálói módszer ismertetése.

A pályázat kötelezõ melléklete:
– a pályázó könyvvizsgáló szakmai önéletrajza,
– a könyvvizsgálói bejegyzést igazoló dokumentumok

hiteles másolata,
– nyilatkozat arról, hogy az 1990. évi LXV. törvény

92/B. § (2) bekezdésében elõírt kizáró ok nem áll fenn,
– megbízási szerzõdés tervezete árajánlattal együtt,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– szakmai referenciák, államháztartásban szerzett ta-

pasztalatok ismertetése.

A pályázat postai úton, zárt borítékban nyújtható be az
alábbi címre: Algyõ Nagyközség Önkormányzata, 6750
Algyõ, Kastélykert u. 40. A borítékon kérjük feltüntetni:
„Könyvvizsgálói pályázat”.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati kiírás
Belügyi Közlönyben történõ megjelenésétõl (2008. feb-
ruár 7.) számított 30. nap.

Az elbírálás várható ideje: a pályázat benyújtási határ-
idejét követõ soros képviselõ-testületi ülés idõpontja.

A könyvvizsgáló feladatainak ellátása 2008. május 1.
napjától 3 éves idõtartamra szóló megbízási szerzõdéssel
történik.

Díjazás megegyezés alapján.

Boba Község Önkormányzata
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére,
napi 4 órás foglalkoztatásra

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

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

Illetmény a Ktv. és az önkormányzati rendelet szerint.

A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben
történõ megjelenéstõl (2008. február 7.) számított 30. nap.

Az állás a döntést követõen azonnal betölthetõ.

Elõnyt jelent:
– saját gépjármû,
– német- vagy angolnyelv-tudás.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– önéletrajzot,
– végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentum

másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatot Boba község polgármesterének kell be-
nyújtani. Cím: 9542 Boba, Berzsenyi utca 1. Telefon: 06
(95) 439-001.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Szabó Ferenc
polgármestertõl lehet kérni, telefon: 06 (70) 314-6125.

Bõcs Község Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi álláshely betöltésére

Bõcs Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének
hivatalánál a jegyzõi álláshely betöltése, valamint a fel-
adatellátás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény, valamint a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvényben foglaltak alapján kerül
meghatározásra.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– állam- és jogtudományi képesítés,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelentenek:
– települési önkormányzatnál szerzett közigazgatási

gyakorlat,
– két évnél hosszabb közigazgatási gyakorlat,
– anyakönyvi szakvizsga, valamint egyéb, a jegyzõi

feladatellátáshoz kapcsolódó képesítés,
– középfokú C típusú (vagy azzal egyenértékû) nyelv-

vizsga,
– B kategóriás gépjármû-vezetõi engedély.

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

másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
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– a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképze-
léseket,

– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó vál-
lalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget,

– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy személyes ada-
tainak a pályázatban részt vevõ személyek általi megisme-
réséhez hozzájárul.

Az illetmény és az egyéb juttatások megállapítása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a
köztisztviselõket megilletõ szociális, jóléti, kulturális és
egészségügyi juttatásokról szóló helyi önkormányzati ren-
delet és az egységes közszolgálati szabályzat alapján tör-
ténik.

Az álláshely az elbírálást követõ hónap elsõ napjától
tölthetõ be.

A kinevezés teljes munkaidõben, határozatlan idõre szól.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2008. február 7.) számított
30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje, rendje: a pályázat
benyújtására meghatározott határidõt követõ elsõ képvise-
lõ-testületi ülésen – az ügyrendi bizottság véleményezése
alapján – kerül elbírálásra. A beérkezett pályázatokat az
ügyrendi bizottság bontja fel, a pályázókat vizsgálja abból
a szempontból, hogy azok a pályázati kiírás feltételeinek
megfelelnek-e, a pályázatokat véleményezi, és a polgár-
mester terjeszti a képviselõ-testület elé.

A pályázatot zárt borítékban Bõcs község polgármeste-
rének címezve, a Polgármesteri Hivatal címére (Nagy
László polgármester, 3574 Bõcs, Hõsök tere 1.) kell be-
nyújtani, „Pályázat jegyzõi álláshelyre” felirattal ellátva.

A jegyzõi pályázatok felbontására a pályázati határidõ
lejártát követõ elsõ munkanapon kerül sor.

A képviselõ-testület a pályázati eljárás érvénytelenné
nyilvánításának jogát fenntartja.

Köveskál, Balatonhenye és Szentbékkálla községek
önkormányzati képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
körjegyzõi álláshely betöltésére

A pályázat kiírására a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 36. § (1) bekezdése,
valamint a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény (Ktv.) 8. § és 10. §-a alapján kerül sor.

Betöltendõ munkakör: Köveskál, Balatonhenye és
Szentbékkálla községek körjegyzõi feladatainak ellátása.
A körjegyzõ feladatait az Ötv. 36. § (2) bekezdése hatá-
rozza meg.

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

doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser képesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább két év közigazgatási gyakorlat,
– a Ktv. 7. § (7) bekezdésében elõírt vagyonnyilatko-

zat-tételi kötelezettség vállalása.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó személyi adatait tartalmazó részletes szak-

mai önéletrajzot,
– a körjegyzõségi hivatal vezetésére vonatkozó szak-

mai elképzeléseket,
– iskolai végzettséget, szakképesítést tartalmazó doku-

mentumok hiteles másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Az állás betöltése határozatlan idõre történõ kinevezés-
sel történik, a Ktv. 11/B. § (1) bekezdése alapján hat hónap
próbaidõ kikötésével.

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

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhí-
vásnak a Belügyi Közlönyben történõ megjelenését (2008.
február 7.) követõ 30. nap.

A pályázatot zárt borítékban Köveskál község polgár-
mesteréhez (8274 Köveskál, Fõ u. 10.) címezve, „Pályázat
jegyzõi munkakör betöltésére” jeligével ellátva kell be-
nyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: Köveskál, Balaton-
henye és Szentbékkálla községek önkormányzati képvise-
lõ-testületeinek a pályázat benyújtási határidejét követõ
következõ együttes ülése.

Az állás a képviselõ-testületek döntését követõen azon-
nal betölthetõ.

A képviselõ-testületek fenntartják a jogot, hogy a beér-
kezett pályázatokkal kapcsolatban érvénytelennek nyilvá-
nítsák a kiírt pályázatot.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást Se-
bestyén Zoltán polgármestertõl kérhetõ a 06 (87)
568-013-as telefonszámon.
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Szeghalom Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának címzetes fõjegyzõje

pályázatot hirdet
kulturális és közoktatási ügyintézõ munkakör

betöltésére

A munkakör határozatlan idõtartamra szól, 6 hónap pró-
baidõ kikötésével.

Ellátandó fõbb feladatok:
– a jegyzõ hatáskörébe utalt nevelési-oktatási, közmû-

velõdési, közgyûjteményi, mûvészeti, sport- és más kultu-
rális tevékenységgel kapcsolatos feladatok,

– folyamatos kapcsolattartás az önkormányzat oktatási,
közmûvelési intézményeivel,

– az intézmények tevékenységével kapcsolatos értéke-
lési, elemzési feladatokban való közremûködés,

– közremûködik feladatkörét érintõen a képviselõ-tes-
tület elé kerülõ elõterjesztések elkészítésében,

– önkormányzati rendezvények és ünnepségek szerve-
zése,

– sajtó-, média- és nemzetközi kapcsolatok.

A munkakör betöltésének feltételei:
– egyetemi szintû jogász, közgazdasági, természettu-

dományi, bölcsészettudományi, hittudományi, mûvészeti
felsõoktatásban szerzett szakképzettség. Fõiskolai szintû
pedagógus, hittudományi, mûvész, közmûvelõdési, köz-
gyûjteményi, államigazgatási felsõoktatásban szerzett
szakképzettség, egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség
és az OKJ szerint: felsõfokú közmûvelõdési, közgyûjte-
ményi szakképesítés.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási szakmai gyakorlat,

– közigazgatási szakvizsga megléte.

Illetmény és egyéb juttatások megállapítása: a köztiszt-
viselõk jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi
XXIII. törvény alapján.

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

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2008. február 7.) számított
30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtás határ-
idejétõl számított 30 napon belül.

Az álláshely 2008. június 1-jétõl tölthetõ be.
A pályázatokról a kinevezési jogkör gyakorlója (címze-

tes fõjegyzõ) a polgármester egyetértésével dönt.

A pályázat benyújtásának helye: Szeghalom Város Pol-
gármesteri Hivatal címzetes fõjegyzõje, 5520 Szeghalom,
Szabadság tér 4–8. Telefon: (66) 371-412.

Szervezeti hírek

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
ALAPÍTÓ OKIRATA

A Magyar Mûvelõdési Intézet
és Képzõmûvészeti Lektorátus

alapító okirata

A közfeladat-ellátás hatékony szervezeti kereteinek ki-
alakítása érdekében, a Képzõ- és Iparmûvészeti Lektorá-
tusnak, mint központi költségvetési szervnek az egyidejû
megszüntetésével, feladatainak a Magyar Mûvelõdési In-
tézetbe integrálásával a Magyar Mûvelõdési Intézet elne-
vezését és alapító okiratát módosítom, és egységes szerke-
zetbe foglalt szövegét – 2007. január 1-jei hatálybalépés-
sel, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény (a továbbiakban: Áht.) 89. §-ának (1) bekezdése,
valamint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ának felhatal-
mazása alapján, az Áht. 88. § (2) bekezdése értelmében a
pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõk szerint
állapítom meg:

I.
Általános rendelkezések

1. A központi költségvetési szerv hivatalos neve: Ma-
gyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus
(továbbiakban: MMIKL).

2. Rövidített elnevezése: MMIKL

3. Angol nyelvû megnevezése: Hungarian Institute for
Culture and Art

4. Székhelye: Budapest, I. kerület, Corvin tér 8.

5. Telephelyek:
Továbbképzõ Ház, Balatonalmádi, Martinovics u. 18.
Képzõ- és Iparmûvészeti Lektorátus: 1014 Budapest,

Úri u. 54–56.

6. Alapítója: oktatási és kulturális miniszter jogelõdje

7. Alapítás éve: 1946
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8. Felügyeleti szerve: Oktatási és Kulturális Minisz-
térium

9. Gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó, elõ-
irányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezõ, kincstári kör-
be tartozó központi költségvetési szerv.

II.
Az MMIKL alaptevékenysége

1. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiak-
ban: OKM) háttérintézményeként mûködõ közmûvelõdési
és alkotómûvészeti intézmény:

a) a kulturális értékek megõrzése és közvetítése érdeké-
ben közmûvelõdési szakmai tanácsadást és szolgáltatást,
kutatási, kutatásszervezési tevékenységet végez, oktatási
és oktatásszervezési, valamint regionális közkulturális fel-
adatokat lát el, szakkönyvtárat és országos információs
rendszert mûködtet, dokumentációt és adatbázist kezel, to-
vábbá

b) a vizuális kultúra fejlesztése és az alkotói tevékeny-
ség támogatása érdekében a képzõmûvészeti, iparmûvé-
szeti és fotómûvészeti területen szakvéleményezõ, pályá-
zatlebonyolító feladatokat teljesít, és kortárs mûvészeti
dokumentációs és kutatói tevékenységet lát el.

2. Közmûvelõdési állami feladatként ellátandó alapte-
vékenysége:

a) hozzájárul a közkultúra, a közmûvelõdés tartalmi te-
vékenységének (az amatõr mûvészeti mozgalmak és cso-
portok, az öntevékeny mûvelõdõ közösségek, az ismeret-
terjesztés, az iskolán kívüli képzés, az alkotó tevékenysé-
gek, a szabadidõ kulturált eltöltése) és szervezeti kereté-
nek (közmûvelõdési intézmények és közösségi színterek, a
közmûvelõdési tevékenységet végzõ társadalmi, nonprofit
és gazdasági szervezetek) folyamatos fejlõdéséhez, a kul-
túra regionális szervezeteinek mûködtetéséhez;

b) sajátos eszközökkel segíti a közmûvelõdési feladatel-
látás korszerûsítését;

c) hozzájárul az országos döntés-elõkészítés szakszerû-
ségéhez;

d) kutatási, kutatásszervezési tevékenységével szerepet
vállal a közkultúra, a közmûvelõdés sajátosságainak, vál-
tozásainak feltárásában;

e) a kihívások és az összefüggések bemutatásával segíti
a hatékony, a partnerségen alapuló fejlesztést, a nemzeti, a
hazai kisebbségi, a határon túli magyar és az egyetemes
kultúra értékeinek megõrzését, gazdagítását és ismertté té-
telét.

3. Alkotómûvészeti állami feladatként ellátja:
a) Képzõmûvészeti vagy iparmûvészeti alkotás közte-

rületen, állami, önkormányzati tulajdonban levõ épületen
vagy épületben történõ elhelyezése, áthelyezése, restaurá-
lása és lebontása esetén döntést elõkészítõ mûvészeti szak-
véleményt ad. Kezeli a közösségi célú képzõmûvészeti és
iparmûvészeti beruházások keretében létrejövõ mûvészeti

alkotások támogatására az OKM költségvetésében biztosí-
tott központi beruházási keretet;

b) Szakvéleményezi a helyi címerekben, zászlókon,
díszpolgári címmel adott okiratokban alkalmazott jelké-
pek tervét;

c) A képzõmûvészet, iparmûvészet, fotómûvészet terü-
letén, a vizuális és tárgykultúra egyéb ágazataiban a pályá-
zatok kiírásában közremûködik, megbízásra ellátja a lebo-
nyolítással és az elbírálással kapcsolatos feladatokat, külö-
nös tekintettel a Nemzeti Emlékezet Program pályázataira;

d) Felkérés alapján mûvészeti szakvéleményt ad a kép-
zõmûvészeti, iparmûvészeti, ipari tervezõ mûvészeti és fo-
tómûvészeti alkotások beszerzésével, felhasználásával,
forgalomba hozatalával, kiállításával kapcsolatban, közre-
mûködik a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó mû-
vészeti alkotások szakmai minõsítésében;

e) Mûvészeti szakvéleményben elbírálja és zsûriszám-
mal látja el az egyedi, vagy meghatározott példányban,
kézmûves technikával elõállított iparmûvészeti termé-
keket;

f) Mûvészeti szakvéleményt ad ki a társasági adó hatá-
lya alá esõ adózók számára a minõsített, az adóalapot
csökkentõ képzõmûvészeti vásárlásaikról;

g) Szakvéleményt ad ki a társasági adó hatálya alá esõ
adózók számára a minõsített, az adóalapot csökkentõ kép-
zõmûvészeti vásárlásaikról;

h) Részt vesz a szakági képzõmûvészeti, iparmûvészeti,
fotómûvészeti kiállítások, biennálék elõkészítésében,
szervezésében, bírálatában;

i) Szervezi, pénzügyileg bonyolítja, gondozza és doku-
mentálja az OKM fiatal alkotómûvészek és mûvészettörté-
nészek pályakezdését segítõ ösztöndíjpályázatait, a mû-
tárgyvásárlási pályázati keretét, középdíjaihoz tartozó ér-
mek és kisplasztikák tervezését és kivitelezését; ellátja a
Ferenczy Noémi-díj, a Munkácsy-díj és a Németh La-
jos-díj odaítélésének szakmai elõkészítési, koordinációs
feladatait; lebonyolítja a Római Magyar Akadémia képzõ-
mûvészeti ösztöndíjpályázatát.

j) Felelõs az OKM hatáskörébe tartozó 1445. nyilván-
tartási számú kiállítási statisztika elkészítéséért;

k) Dokumentációs tevékenysége körében gyûjti, õrzi,
rögzíti, feldolgozza és közreadja a kortárs képzõmûvészet,
iparmûvészet, ipari tervezõmûvészet, fotómûvészet és ha-
tárterületei adatait és dokumentumait, összeállítja és gon-
dozza a kortárs alkotómûvészek teljes körû szakmai adat-
bázisát;

l) Biztosítja a kortárs alkotómûvészet dokumentációs
anyagának kutathatóságát, információt szolgáltat, szak-
könyvtárat mûködtet, az alaptevékenységhez közvetlenül
kapcsolódó szakmai kiadványokat jelentet meg;

m) Együttmûködik a hazai dokumentációs fórumokkal,
múzeumokkal, a szakmai szervezetekkel, a kortárs magyar
mûvészet alkotóinak és alkotásainak megismertetéséért
és elismeréséért külföldi szakmai kapcsolatokat ápol és
épít ki.
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4. Az MMIKL állami alaptevékenysége a TEÁOR sze-
rinti megjelöléssel:

22.11 könyvkiadás
22.13 idõszaki kiadvány kiadása
22.14 hangfelvétel-kiadás
22.15 egyéb kiadás
72.30 adatfeldolgozás
72.40 adatbázis-tevékenység, online kiadás
73.20 humán kutatás és fejlesztés
74.13 piac- és közvélemény-kutatás
74.14 üzletviteli tanácsadás
74.11 jogi tevékenység
74.87 máshová nem sorolt, egyéb gazdasági

szolgáltatás
80.42 máshová nem sorolt egyéb felnõtt-

és egyéb oktatás
92.31 alkotó és elõadó-mûvészet
91.33 máshová nem sorolt egyéb közösségi,

társadalmi tevékenység
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység
92.52 múzeumi tevékenység, kulturális örökség

védelme
92.60 máshová nem sorolható egyéb szabadidõs

tevékenység

5. Alapvetõ szakfeladat: 921 716 Egyéb mûvészeti tevé-
kenység

6. Szakágazati besorolás: 923 100 Alkotó és elõadómû-
vészet

III.
Az MMIKL vállalkozási tevékenysége

Az MMIKL vállalkozási tevékenységet nem folytat.

IV.
Az MMIKL mûködése

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

2. A fõigazgató munkáját szakmai igazgatók és a gazda-
sági vezetõ segíti. A gazdasági vezetõt pályázat útján – ha-
tározatlan idõre – a fõigazgató javaslatára a miniszter bíz-

za meg, valamint vonja vissza megbízását (szükség esetén
nevezi ki és menti fel).

3. Az MMIKL alkalmazottai a közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény hatálya alá tartoz-
nak. Felettük a munkáltatói jogokat – a jogszabályok és a
jelen alapító okirat rendelkezéseinek figyelembevételé-
vel – a fõigazgató gyakorolja.

4. Az MMIKL szervezeti felépítését és mûködésének
rendjét, a vezetõk közötti feladatmegosztást, a belsõ és
külsõ kapcsolatokra vonatkozó további jogszabályok által
elõírt rendelkezéseket a Szervezeti és mûködési szabályzat
(a továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. A fõigazgató
köteles az SZMSZ-t és mellékleteit, továbbá annak módo-
sításait az alapító okirat hatályba lépését követõ 60 napon
belül elkészíteni és a miniszterhez jóváhagyás céljából fel-
terjeszteni.

5. Az MMIKL alaptevékenységét az OKM belsõ sza-
bályzata szerint jóváhagyott munkaterv alapján végzi.

V.
Az MMIKL gazdálkodása

1. Az MMIKL önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok
feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jog-
körrel rendelkezõ központi költségvetési szerv, amelynek
költségvetése az OKM fejezetén belül elkülönítetten sze-
repel.

2. Az MMIKL-nek a Képzõ- és Iparmûvészeti Lektorá-
tus a részjogkörû költségvetési egységét képezi.

3. Az MMIKL feladatainak ellátásához rendelkezésre
álló vagyon az állam tulajdonában áll, amellyel kapcsolat-
ban – a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal kötött megálla-
podásban foglaltak szerint – gyakorolja a vagyonkezelõi
jogokat.

VI.
Záró rendelkezések

A jelen alapító okirat a Kulturális Közlönyben történõ
közzététele napján lép hatályba, hatálybalépésével egyide-
jûleg a Magyar Mûvelõdési Intézet 17093-2/2006. számú
alapító okirata hatályát veszti.

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

A Kincstári Vagyoni Igazgatóság megbízásából a Debreceni Egyetem által a vagyonkezelésében lévõ Kisújszállás,
Orgona u. 6. szám alatti, 493/1. helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan értékesítésére kiírt, a Magyar Közlöny Hiva-
talos Értesítõjének 2008. január 4-én megjelent 2008/1. számában közzétett nyilvános pályázata eredménytelenül zárult.

AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATAI

Összefoglaló
a Szabad Demokraták Szövetsége – a Magyar Liberális Párt 2005–2006. évi gazdálkodása törvényességének

ellenõrzésérõl (0748)

A Párt a vizsgált évek gazdálkodási beszámolóit a párttörvényben elõírt határidõn belül és formában, a Magyar Köz-
lönyben és internetes honlapján nyilvánosságra hozta. A közzétett beszámolók lényeges hibák miatt nem adtak megbíz-
ható és valós képet a Párt 2005–2006. évi gazdálkodásáról. A beszámolókban értékelés hiányában nem tüntették fel a
kedvezményes önkormányzati ingatlanhasználatból adódó nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékét, nem szerepeltet-
ték a könyvvezetéssel egyezõen a kapott és visszafizetett tagi kölcsönök összegét. A Párt az éves beszámolók összeállítá-
sa során megsértette a számviteli törvényben szabályozott teljesség, valódiság és lényegesség számviteli alapelveket. Az
éves beszámolók bevételei és kiadásai a fõösszegre vetítve 2005-ben 7,3%, illetve 7,8%, 2006-ban 4,1%, illetve 4,4% hi-
bát tartalmaztak. A Párt a helyszíni ellenõrzés megállapításai alapján a hibákat kijavította, a 2005. és 2006. évi beszá-
molókat ismételten elkészítette és a Magyar Közlöny 148. számában, valamint az internetes honlapján közzétette.

A Párt a számviteli törvény elõírásai alapján kiadott számviteli szabályzatait az ÁSZ felhívására módosította 2006. ja-
nuár 1-jei hatállyal, de a módosítás hiányosan, ellentmondásosan történt. A számviteli politika csak részben tartalmazta
az egyes beszámoló sorokhoz tartozó fõkönyvi számlák megjelölését; az amortizáció elszámolását a törvény elõírásaitól
eltérõen szabályozta. A pénzkezelési szabályzat nem rendelkezett a területi irodák bankszámlái, valamint az elkülönített
bankszámlák forgalmának szabályozásáról. Az eszközök és források értékelési szabályzata továbbra sem határozta meg
a részletes értékelési eljárásokat, módszereket; a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékelési szabályait. A számlarend
nem felelt meg a törvény követelményeinek, mivel nem jelölt ki számlát a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások nyilván-
tartására; nem határozta meg a kerületi és területi irodákkal szembeni követelés számláinak tartalmát; nem érvényesítette
maradéktalanul a költségnemenkénti könyvelés követelményét; hibásan rendelkezett az árvízkárok enyhítésére, tovább-
adási céllal gyûjtött adományoknak, adományok helyett egyéb bevételek közötti elszámolásáról.

A szabályozási hiányosságok a könyvvezetésben lényeges beszámolási hibákhoz vezettek. A kettõs könyvvitelben
nem érvényesítették a számviteli törvényben elõírt teljesség, valódiság és következetesség elvét. A zárlati munkálatokat
sem végezték szabályszerûen a fõkönyvi és analitikai egyeztetések, leltárkiértékelési hiányosságok, valamint a záró mér-
leg számlahasználatának mellõzése miatt. A Párt vagyoni helyzetére volt hatással, hogy a tárgyi eszközök után terv sze-
rinti értékcsökkenést és az értékhatár alatti tárgyi eszközök egy összegû leírását nem számolták el, valamint a 2005-ben
leselejtezett számítástechnikai eszköz, továbbá korábban beváltott értékpapír nyilvántartásból való kivezetését elmu-
lasztották. A helyszíni ellenõrzést követõen a feltárt hibákat, a számviteli szolgáltatást végzõ, képesítéssel rendelkezõ
külsõ vállalkozó önellenõrzéssel helyesbítette.

Az analitikus nyilvántartások hibái a szabályozás elégtelenségébõl, a belsõ elõírások figyelmen kívül hagyásából
eredtek. Az immateriális javak és tárgyi eszközök nyilvántartásából hiányoztak kötelezõen elõírt adatok. A pénzkezelési
szabályzat elõírása ellenére négy helyi szervezet nem vezetett idõszaki pénztárjelentést. Az elszámolási elõlegek anali-
tikus nyilvántartását hiányosan vezették. A repülõjegyeket nem vették szigorú számadású nyilvántartásba.

A bizonylati elv és fegyelem számviteli törvénnyel összhangban meghatározott elõírásai az ÁSZ elõzõ felhívása elle-
nére hiányosan érvényesültek. A könyvelésben összességében 182 ezer Ft pénzforgalmat bizonylatok nem igazoltak, a
nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásokat elmulasztották bizonylatolni. A bizonylatolás alaki és tartalmi követelményei
közül az utalványozás 2005-ben a bizonylatok 16,6%-án, 2006-ban 10,7%-án nem volt szabályszerû. A bizonylatok
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12%-áról hiányzott az ellenõr, a pénztáros, a befizetõ aláírása, teljeskörûen elmaradt a könyvelés idõpontjának feltünte-
tése. A kiküldetési rendelvények 81%-a, az útnyilvántartások 30%-a nem felelt meg az szja-törvényben elõírt adattarta-
lomnak. Az ellenõrzés jogosulatlan kifizetést nem tapasztalt.

A Párt gazdálkodó bevételszerzõ tevékenysége során könyvviteli nyilvántartásai szerint betartotta a párttörvényben
elõírt gazdálkodási tilalmakat és forrásszerzési korlátozásokat. A gazdálkodó tevékenység jogszerûségét a vizsgált do-
kumentumok igazolták.

A személyi jellegû kifizetések körében a jövedelmeket szabályszerû munkaszerzõdések alapján központilag számfej-
tették. Az alkalmazottak részére adómentes értékhatárig étkezési utalványt biztosítottak. Az elõzõ ÁSZ-ellenõrzés felhí-
vása alapján a magántulajdonú gépkocsik hivatali célú használatának szabályozását 2006. január 1-jétõl az szja-tör-
vénnyel összhangba hozták, de a költségelszámolást a korábban kifogásolt elrendelési és adathibákkal bizonylatolták.
A kiküldetési rendelvényeken és útnyilvántartásokon elszámolt futásteljesítményt az országos szervezõ utólag hivatalos
útnak igazolta. A hivatalos célú költségtérítés az igazolás nélkül elszámolható, adómentes értékhatárra figyelemmel tel-
jesült.

A költségvetési kötelezettségeket szabályszerûen elõírták, havi rendszerességgel bevallották és befizették. A Párt
munkáltatói jogkörében folyamatosan eleget tett a társadalombiztosításról és az egészségügyi ellátásról, valamint a sze-
mélyi jövedelemadóról és az adózás rendjérõl szóló hatályos törvényi elõírásoknak. A Párt a tulajdonában álló gépkocsik
után az szja-törvényben elõírt cégautóadót és a kapcsolódó járulékokat szabályszerûen bevallotta és megfizette. A kül-
földi kiküldetések napi díját a személyi jövedelemadó és az egészségügyi hozzájárulás bevallásával, illetve befizetésével
folyósította. A hiteles folyószámla-kivonatok szerint a Pártnak adó- és járuléktartozása nem volt. A külföldi utazásokkal
összefüggõ 80 ezer Ft természetbeni juttatást terhelõ adót és járulékot a helyszíni ellenõrzés észrevételére önellenõrzés-
sel megállapították.

A belsõ ellenõrzési rendszert a Párt hatályos alapszabálya, számviteli szabályzatai a gazdálkodási sajátosságokkal
összhangban szabályozták. A választott Számvizsgáló Bizottság munkatervi feladatait ügyrendjének megfelelõen ter-
vezte, közzététel elõtt véleményezte az elõzõ évi gazdálkodásról szóló beszámolót és a költségvetést. A munkaterveiben
szereplõ célvizsgálatok végrehajtását az ügyrendben elõírt dokumentumok nem igazolták. A szabályozott folyamatba
épített ellenõrzés hiányosan valósult meg. A pénzkezelési szabályzat elõírása ellenére pénztárellenõrt nem jelöltek ki,
szabályszerû pénztárellenõrzést nem dokumentáltak. A belsõkontroll-tevékenység elégtelen mûködése nem tárta fel a
lényeges hibákat, a hatályos jogszabályok érvényesülésének hiányát, nem követték nyomon az elõzõ ÁSZ-jelentés felhí-
vásának végrehajtását. A helyszíni ellenõrzés megállapításainak hasznosítása mellett az ÁSZ elnöke felhívta a figyelmet
a számviteli szabályzatok kiegészítésére, az analitikus nyilvántartások elõírásszerû vezetésére, a zárlati munkák szabály-
szerû elvégzésére, a bizonylati fegyelem betartatására, valamint a belsõ ellenõrzés elõírásszerû és hatékony mûködteté-
sére.

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

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közleménye

Közlemények

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
3/2008. (I. 7.) MVH

közleménye
a 153/2007. (XII. 22.) FVM rendelet alapján nyújtható egyes méhészeti támogatások igénybevételének

feltételeirõl

I. A támogatások igénybevételének általános feltételei

A Bizottság 2004. április 29-i, a méhészeti termékek termelésének és forgalmazásának általános feltételeit javító in-

tézkedésekrõl szóló 797/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtásának részletes szabályairól szóló 917/2004/EK rendelete,

továbbá a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján 2007/2008. évi végrehajtási idõszakban nyújtott méhészeti tá-

mogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 153/2007. (XII. 22.) FVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
alapján az alábbi jogcímekre támogatás vehetõ igénybe:

1. a méhészeti képzés országos koordinálásához, valamint méhegészségügyi ismeretek gyûjtéséhez és terjeszté-
séhez,

2. regionális rendezvények, kongresszusok szervezéséhez, az azokon való részvételhez, nemzetközi rendezvényen
való részvételhez és elméleti ismeretterjesztéshez,

3. szaktanácsadó-hálózat mûködtetéséhez,
4. bemutató méhészetek látogatásához,
5. varroa atka elleni gyógyszeres védekezéshez1,
6. varroa atka elleni alternatív védekezéshez és a kapcsolódó ellenõrzõ rendszer mûködtetéséhez;
7. kaptárak, méhészeti felszerelések azonosítási rendszerének kialakításához, a rendszer fenntartásához,
8. vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzéséhez,
9. a méz fizikai-kémiai tulajdonságainak elemzéséhez,

10. a méz fizikai-kémiai tulajdonságai elemzését szolgáló labormûszer beszerzéséhez,
11. a méhcsaládok számának szinten tartásához.

Támogatási kérelmet olyan ügyfél nyújthat be, aki/amely eleget tett a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény

28. §-ában elõírt regisztrációs kötelezettségének. A regisztrációs kérelem legkésõbb a támogatási kérelemmel egyidejû-
leg nyújtható be az 1. számú melléklet szerinti G001 számú nyomtatványon.

Támogatási kérelem jogcímenként külön nyújtható be a Közlemény 2. számú mellékletét képezõ B1040 számú Fõlap

megfelelõ intézkedésének megjelölésével.

1 A támogatási kérelem formanyomtatványát, valamint a jogcímre vonatkozó részletes feltételeket az MVH 1/2008. (I. 3.) számú közleménye tartalmazza.
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II. A támogatások igénybevételének részletes feltételei

A benyújtott támogatási kérelmekhez mellékelni kell a Rendeletben meghatározott elszámolható költségekrõl szóló
számlák és egyéb bizonylatok, valamint a tényleges kifizetéseket igazoló bizonylatok másolati példányait. Ezen igazoló
dokumentumokat a Közlemény 3. számú mellékletét képezõ B1041 számú Betétlap (Számlaösszesítõ), a „Szaktanács-
adói-hálózat mûködtetésének támogatása” esetén a Közlemény 4. számú mellékletét képezõ B1047 számú Betétlap

(Szaktanácsadói számlaösszesítõ) szerinti számlaösszesítõben kell felsorolni abban az esetben, ha több számla, illetve
bizonylat kerül benyújtásra.

A Magyarországon kibocsátott számlák kizárólag abban az esetben fogadhatók el, amennyiben megfelelnek a számvi-
telrõl szóló 2000. évi C. törvény, valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény elõírásainak.

1. A méhészeti képzés országos koordinálása, valamint méhegészségügyi ismeretek gyûjtése és terjesztése

A támogatást az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (a továbbiakban: OMME) igényelheti. A támogatási ké-
relem tárgyát képezõ idõszak nem haladhatja meg az egy naptári hónapot, ez alól kivételt képez a méhegészségügyi is-
meretek gyûjtése és terjesztése kapcsán beadott támogatási kérelem.

Benyújtandó dokumentumok:
– a Rendelet 5. §-ának (4) bekezdésében elõírt mellékletek;
– a Közlemény 2. számú mellékletét képezõ B1040 számú Fõlap;

– a Közlemény 5. számú melléklete szerinti B1042 számú Betétlap (Elszámolási összesítõ);

– a Közlemény 3. számú melléklete szerinti B1041 számú Betétlap;

– jármûhasználat esetén útnyilvántartással alátámasztott (az APEH norma szerint számított) elszámolás és/vagy az
OMME nevére kiállított, a koordinátor aláírásával hitelesített helyi közlekedésre használt bérlet, vonaljegy eredeti, illet-
ve a számla másolati példánya.

A koordinátor által készített havi jelentésnek tartalmaznia kell az irodaszerek felhasználását, továbbá a tárgyhavi
eredmények értékelését.

2. Regionális rendezvények, kongresszusok szervezése, az azokon való részvétel, nemzetközi rendezvényen való
részvétel és elméleti ismeretterjesztés

E jogcím keretében:
– Régiós rendezvénynek tekintendõ minden olyan Magyarország területén, regionális szinten szervezett szakmai ren-

dezvény, amelynek célja szakmai ismeretek és új információk átadása, méhészeti eszközök bemutatása, függetlenül at-
tól, hogy a rendezvényen részt vesz külföldi elõadó, vagy kiállító is.

– Nemzetközi szeminárium, kongresszus minden nagyobb szabású, az ágazatot érintõ fontosabb eseményeket és új
eredményeket tárgyaló tanácskozás, amelyen több ország képviselõi vesznek részt, és amelyen a résztvevõk az egyes
országokat egységesen képviselik.

– Minden olyan kiállítás, vásár, amelyen több ország képviselõi vesznek részt, és amelyen az egyes országok részt-
vevõi – beleértve Magyarországot is – egységes arculattal jelennek meg, nemzetközi rendezvénynek minõsülnek.

A támogatás igénybevételére az adott program költségviselõ szervezõje, nemzetközi rendezvényen való részvétel,
valamint a szaktanácsadó-hálózat ismeretbõvítése (továbbiakban együttesen: rendezvény) esetén az OMME (a továb-
biakban együttesen: rendezvény költségviselõ szervezõje) jogosult.

A rendezvény költségviselõ szervezõje köteles a rendezvény idõpontjáról, idõtartamáról, valamint annak helyszínérõl
az MVH-t elõzetesen értesíteni. A bejelentést az e Közlemény 6. számú mellékletében szereplõ B1043 számú Betétlapon

(Rendezvénybejelentõ lap) kell megtenni személyesen vagy faxon, legkésõbb a rendezvény idõpontját megelõzõ
5. munkanapig beérkezõen.

Azon bejelentések, amelyek nem tartalmazzák legalább a rendezvény helyét és idõpontját, hiányosnak tekintendõk.
Hiányosan vagy határidõn túl benyújtott bejelentés, valamint a benyújtás elmulasztása esetén az érintett rendez-

vény(ek) költségei nem számolhatók el.
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A Rendelet 6. §-ának (5), illetve (8) bekezdése szerinti elszámolható költségek a rendezvény költségviselõ szervezõje
nevére kiállított bizonylatok, továbbá a (7) és (9) bekezdés szerinti dokumentumok benyújtása mellett az alábbiak szerint
támogathatók:

– tárgyi eszközök, valamint épülethelyiség bérlése:
= a rendezvény megrendezésének helyszínén igénybe vett tárgyi eszköz, épület, illetve helyiség bérlése támogat-

ható,
= az elszámoláshoz csatolni szükséges – minden, 20 000 forintot meghaladó terembérleti díj esetében – a bérbeadó

és a rendezvény költségviselõ szervezõje (bérbevevõ) között létrejött szerzõdés másolati példányát;

– hirdetési költségek:
= hirdetésben a rendezvény megrendezésével, a programok leírásával kapcsolatos információk szerepelhetnek,

reklámok nem fogadhatóak el,

= a hirdetések költségeiként az alábbiak számolhatók el:
• figyelembe kell venni a hirdetési felület vásárlásának költségeit, a megjelenések számát,
• egyéb technikai költségek (arculatterv, grafika, szerkesztés, nemzetközi rendezvények esetén fordítási költsé-

gek), amennyiben a hirdetési anyagokat a rendezvény költségviselõ szervezõjétõl független cég szerzõdés
alapján végzi,

• az írott, audiovizuális és elektronikus sajtóban (internet) megjelentetett hirdetések másolatát az elszámoláshoz
csatolni szükséges;
A hirdetésnek tartalmaznia kell a rendezvény helyszínét, idõpontját, szakmai program megnevezését. Kizáró-
lag a szakmai programokat tartalmazó hirdetések támogatóak;

– tárgyi eszközök szállítási költségei:
= csak a rendezvény megrendezéséhez kapcsolódó szállítási költségek támogathatók,
= a bérelt eszközök szállítási költsége nem támogatható, amennyiben a bérleti díj a szállítás költségeit tartalmazza

(vagy ha a szállítás ingyenes),
= az elszámoláshoz csatolni szükséges a szállítóval kötött szerzõdés másolati példányát,
= amennyiben a szállítást a rendezvény költségviselõ szervezõje saját maga biztosítja, a megtett utakra nyújtható

útnyilvántartás alapján térítés, amennyiben az olcsóbb, mint szállítmányozó cég igénybevétele; ennek igazolásá-
ra legalább három ajánlat bekérése szükséges, amelyeket a támogatási kérelem mellékleteként szintén csatolni
kell,

= a szállítás bérelt gépjármûvel is történhet, amennyiben annak költsége nem haladja meg a fentebb felsoroltak
költségeit; ebben az esetben a gépjármû bérleti díja (bérleti szerzõdéssel igazolva), és az útnyilvántartással iga-
zolt üzemanyagköltségek számolhatók el;

– elõadói díjak:
= megbízási vagy vállalkozói szerzõdés alapján számolhatók el,
= az elszámoláshoz csatolni szükséges a rendezvény programját, az elõadó által készített és általa aláírt elõadás te-

matikáját, továbbá a Közlemény 8. számú melléklete szerinti összesítést, amely tartalmazza a kapcsolódó költsé-
gek elõadók szerinti részletezését,

= a méhészeti képzés koordinátora munkakörében, illetve a szaktanácsadók elõadásaihoz kapcsolódó költségek
e jogcím keretében nem támogathatóak;

– szállás- és étkezési költségek:
= a költségviselõ nevére kiállított számlák alapján számolhatóak el. A számlákhoz mellékelni kell egy nyilatkoza-

tot, amelynek tartalmaznia kell a szállóvendégek, és/vagy az étkezést igénybe vevõk nevét;

– utazási költségek:
= belföldi rendezvények esetén kizárólag a meghívott elõadók utazási költségei számolhatók el:

• saját gépjármû használata esetén az útnyilvántartás alapján, vagy az APEH norma szerint számolt utazási költ-
ségek,

• tömegközlekedés esetén a helyközi utazást igazoló bizonylatok benyújtásával (vonatjegy, buszjegy), vagy
költségviselõ nevére kiállított számla alapján,

= nemzetközi rendezvények esetén az elszámoláshoz csatolni szükséges a beszállókártyával igazolt turistaosztály-
ra szóló repülõjegyet vagy vonatjegyet;

– napidíjak;
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– rendezvény-részvételi díjak:
= helydíj/regisztrációs díj:

• az elszámoláshoz csatolni szükséges a regisztrációs díj, valamint a helydíj összegét igazoló bizonylatokat;
= standdíj:

• a stand bérletére vonatkozó szerzõdést vagy más igazoló dokumentumot az elszámoláshoz csatolni szükséges,
• a szerzõdésnek tartalmaznia kell legalább a stand méretét, elhelyezkedését (sor-, szigetstand) és árát;

– pavilonbérlés költségei:
= a szakosodott cégek (kivitelezõ) szolgáltatásához, valamint a standok felszereltségének (víz, telefon, áram), kar-

bantartásának (takarítás, szemétszállítás stb.) biztosításához kapcsolódó költségek számolhatók el – a bérleti
szerzõdés alapján – a bérleti díjban lévõ költségek összegének levonásával.

Az alábbi költségek nem számolhatók el:
– dekoráció költségei;
– reklámköltségek;
– a termékbemutatókhoz, kóstoltatásokhoz szükséges alapanyagok;
– nem a rendezvény megszervezéséhez kapcsolódó költségek, mint például:

= promóciós anyagok,
= fellépõk, mûsorvezetõk tiszteletdíjai,
= jutalmak, díjak költségei.

– Benyújtandó dokumentumok:
– a Rendelet 6. §-ának (7) és (9) bekezdésében elõírt mellékletek;
– a Közlemény 2. számú mellékletét képezõ B1040 számú Fõlap;

– a Közlemény 7. számú melléklete szerinti B1044 számú Betétlap (Elszámolási összesítõ);

– a Közlemény 3. számú melléklete szerinti B1041 számú Betétlap;

– a Közlemény 8. számú melléklete szerinti B1045 számú Betétlap (Elõadói összesítõ).

3. Szaktanácsadó-hálózat mûködtetése

A támogatás igénybevételére az OMME jogosult. A Rendelet 7. §-ának (3) bekezdése szerinti elszámolható költségek
az alábbiak szerint támogathatók:

– Az elszámolás üzemanyag-vásárlásnál:
= szaktanácsadók esetén útnyilvántartás,
= a vezetõ szaktanácsadó esetén az OMME nevére kiállított számlák alapján történik.

A szaktanácsadók által elkészített havi jelentéseknek tartalmazniuk kell az irodaszerek és nyomtatványok felhaszná-
lásának ismertetését is.

A számítástechnikai eszközök és irodagépek javítási költségei csak abban az esetben számolhatók el, amennyiben a
javítás indokolt és nem térítésmentes (pl. garanciális javítás).

Benyújtandó dokumentumok:
– a Rendelet 7. § (4) bekezdésében elõírt mellékletek;
– a Közlemény 2. számú mellékletét képezõ B1040 számú Fõlap;

– a Közlemény 9. számú melléklete szerinti B1046 számú Betétlap (Elszámolási összesítõ);

– a Közlemény 4. számú melléklete szerinti B1047 számú Betétlap.

A Közlemény 4. számú melléklete szerinti B1047 számú számlaösszesítõt szaktanácsadónként külön-külön szükséges
benyújtani.

4. Bemutató méhészetek látogatása

A támogatásra az OMME, illetve tagszervezetei jogosultak. A kérelmezõ köteles a bemutató idõpontjáról, idõtarta-
máról, valamint annak helyszínérõl az MVH-t elõzetesen értesíteni. A bejelentést az e Közlemény 6. számú melléklete

szerinti B1043 számú Betétlapon (Rendezvénybejelentõ lap) kell megtenni személyesen vagy faxon, legkésõbb a ren-
dezvény idõpontját megelõzõ 5. munkanapig beérkezõen.
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Hiányosan vagy határidõn túl megtett bejelentés, valamint a benyújtás elmulasztása esetén az érintett bemutató(k)
költségei nem számolhatók el.

A támogatási kérelemhez
– bérelt gépjármû esetén menetlevéllel alátámasztott útnyilvántartást, az utazók létszámának megjelölésével,
– saját gépjármû használata esetén útnyilvántartással alátámasztott (az APEH norma szerint számított) elszámolást,
– tömegközlekedés esetén a helyközi utazást igazoló bizonylatokat (vonatjegy, buszjegy), valamint a szervezõ nevé-

re kiállított számlákat kell mellékelni.

A résztvevõk szállásköltsége a támogatási kérelemhez mellékelt jelenléti ív alapján számolható el a 2. alpontban leír-
tak szerint.

Benyújtandó dokumentumok:
– a Rendelet 8. §-ának (4) bekezdésében elõírt mellékletek;
– a Közlemény 2. számú mellékletét képezõ B1040 számú Fõlap;

– a Közlemény 10. számú melléklete szerinti B1049 számú Betétlap (Elszámolási összesítõ);

– a Közlemény 3. számú melléklete szerinti B1041 számú Betétlap.

5. Varroa atka elleni gyógyszeres védekezés

A támogatási kérelem formanyomtatványát, valamint a jogcímre vonatkozó részletes feltételeket az MVH 1/2008.
(I. 3.) számú Közleménye tartalmazza.

6. Varroa atka elleni alternatív védekezés és a kapcsolódó ellenõrzõ rendszer mûködtetése

A támogatás igénybevételére az OMME, illetve az OMME javaslata alapján csak az a méhész jogosult, aki vállalja a
programban való részvételt, amelynek keretében a március 1-je és november 15-e közötti idõszakban köteles a megyei
szaktanácsadó részére jelentést küldeni az atkák számáról, az alkalmazott kezelésekrõl és az alternatív védekezés ered-
ményeirõl.

Benyújtandó dokumentumok:
– a Rendelet 10. § (4) bekezdésében elõírt mellékletek;
– a Közlemény 2. számú mellékletét képezõ B1040 számú Fõlap;

– a Közlemény 3. számú melléklete szerinti B1041számú Betétlap, abban az esetben, ha több számla, illetve bizonylat
kerül benyújtásra;

– adatfeldolgozás esetén az elsõ támogatási kérelem benyújtásakor a szerzõdés, valamint a teljesítést igazoló bizony-
latok és/vagy számlák másolati példánya.

7. Kaptárak, méhészeti felszerelések azonosítási rendszere kialakításának és fenntartásának támogatása

A támogatást az OMME igényelheti kizárólag azokra a költségekre vonatkozóan, amelyek az azonosítási rendszer ki-
alakításához és fenntartásához szükségesek.

Benyújtandó dokumentumok:
– a Rendelet 11. §-ának (4) bekezdésében elõírt mellékletek;
– a Közlemény 2. számú mellékletét képezõ B1040 számú Fõlap;

– a Közlemény 11. számú melléklete szerinti B1048 számú Betétlap (Elszámolási összesítõ);

– a Közlemény 3. számú melléklete szerinti B1041 számú Betétlap.
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8. Vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzése

A támogatást méhészeti tevékenységet végzõ õstermelõ, egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság, illetve az általuk létrehozott szövetkezet, illetve elismert vagy elõzetesen elismert termelõi cso-
port veheti igénybe.

A Rendelet 12. §-a (4) bekezdésének figyelembevételével több eszközre igényelhetõ támogatás. Ebben az esetben
eszközönként külön támogatási kérelem benyújtása szükséges.

Benyújtandó dokumentumok:
– a Rendelet 12. §-ának (6) bekezdésében elõírt mellékletek;
– a Közlemény 2. számú mellékletét képezõ B1040 számú Fõlap;

– a Közlemény 3. számú melléklete szerinti B1041 számú Betétlap abban az esetben, ha több számla, illetve bizonylat
kerül benyújtásra.

9. Méz fizikai-kémiai tulajdonságai elemzése

A támogatást az OMME igényelheti. Támogatási kérelem a végrehajtási idõszak alatt több alkalommal nyújtható be,
de támogatás kizárólag a 2007. szeptember 1-je és 2008. augusztus 31-e között felmerülõ költségekre igényelhetõ.

Benyújtandó dokumentumok:
– a Rendelet 13. §-ának (3) bekezdésében elõírt mellékletek;
– a Közlemény 2. számú mellékletét képezõ B1040 számú Fõlap;

– a Közlemény 3. számú melléklete szerinti B1041 számú Betétlap abban az esetben, ha több számla, illetve bizonylat
kerül benyújtásra.

Támogatás kizárólag abban az esetben igényelhetõ, ha a vizsgálati eredmények összesítése legalább a méhészeti szak-
lapban, valamint az OMME honlapján megjelenik.

10. Méz fizikai-kémiai tulajdonságai elemzését szolgáló labormûszer beszerzése

A támogatás igénybevételére hazai mézlabor jogosult. Támogatási kérelem egyszeri alkalommal nyújtható be.

Benyújtandó dokumentumok:
– a Rendelet 14. §-ának (3) bekezdésében elõírt mellékletek;
– a Közlemény 2. számú mellékletét képezõ B1040 számú Fõlap

– a Közlemény 3. számú melléklete szerinti B1041 számú Betétlap abban az esetben, ha több számla, illetve bizonylat
kerül benyújtásra.

11. Méhcsaládok számának szinten tartása

A támogatás igénybevételére az a méhészeti tevékenységet végzõ, OMME tagsággal rendelkezõ õstermelõ, egyéni
vállalkozó, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság jogosult, aki/amely a Magyar Méhtenyésztõk
Országos Egyesülete tagjaitól, minõsített törzscsaládtól származó párzott, petézõ méhanyát, párzatlan méhanyát, anya-
bölcsõt vásárol.

Benyújtandó dokumentumok:
– a Rendelet 15. §-ának (5) bekezdésében elõírt mellékletek;
– a Közlemény 12. számú mellékletét képezõ B1039 számú Fõlap;

– a Közlemény 3. számú melléklete szerinti B1041 számú Betétlap, abban az esetben, ha több számla, illetve bizony-
lat kerül benyújtásra.
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III. A benyújtandó dokumentumok, rendezvénybejelentõk benyújtási helye és bírálata

Az II. pont 1–4. és 6–11. alpontjaiban meghatározott intézkedések esetében a támogatási kérelmeket a megfelelõ in-
tézkedés megjelölésével az e Közlemény 2. számú melléklete szerinti támogatási kérelem Fõlapon, és azok mellékleteit
az e Közlemény 3–12. számú mellékletei szerinti támogatási kérelem betétlap(ok)on kell benyújtani.

Az elõírt formanyomtatványok benyújtásának helye:

Postai úton történõ benyújtás esetén:

Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
1385 Budapest 62., Pf. 867

Személyesen történõ benyújtás esetén:

MVH Ügyfélszolgálat
1095 Budapest, Soroksári út 22–24.

Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõ, kedd, csütörtök: 9.00–12.00, 13.00–16.00, szerda, péntek: 9.00–12.00

Faxon történõ benyújtás a II. pont 2., valamint 4. alpontjaihoz tartozó rendezvénybejelentõ lapok esetében:

Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
(06-1) 219-4511
(06-1) 219-4512

Hiányosan benyújtott támogatási kérelem esetében az MVH az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlást a
felszólításban megjelölt határnapig, de legkésõbb 2008. október 1-jéig kell teljesíteni. Az MVH a vonatkozó jogszabá-
lyokkal összhangban a kérelmek elbírálásához a közleményben foglaltakon túl egyéb dokumentumokat is bekérhet.

A kérelmek az MVH-ba történõ beérkezés sorrendjében kerülnek elbírálásra.
Az MVH a kérelmet elutasítja, ha az ügyfél a vonatkozó közösségi, illetve nemzeti jogszabályokban meghatározott

bármely feltételt nem teljesíti.
A támogatási kérelem alapján az MVH a támogatás összegét határozatban állapítja meg, és a támogatást a határozat

meghozatalától számított húsz napon belül, de legkésõbb 2008. október 15-ig utalja át a kérelmezõnek az MVH ügy-
fél-nyilvántartási rendszerében nyilvántartott bankszámlára.

IV. Ellenõrzések

A támogatási feltételek teljesítését az MVH az adminisztratív ellenõrzések mellett helyszíni ellenõrzés keretében is
vizsgálhatja.

A kérelmezõ telephelyein, létesítményeiben, valamint a rendezvények megvalósításának helyén végrehajtott helyszí-
ni ellenõrzések során ellenõrzésre kerül, hogy:

– hitelesek-e a szolgáltatott adatok és az azokat alátámasztó dokumentumok,
– teljesült-e a Rendeletben meghatározott valamennyi kötelezettség.

V. Kapcsolódó jogszabályok

– a Tanács 2004. április 26-i 797/2004/EK rendelete a méhészeti termékek általános termelési és forgalmazási fel-
tételeinek javítására irányuló intézkedésekrõl;

– a Bizottság 2004. április 29-i 917/2004/EK rendelete a méhészeti termékek termelésének és forgalmazásának ál-
talános feltételeit javító intézkedésekrõl szóló 797/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtásának részletes szabályairól;
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– a Bizottság 2007. július 11-i 811/2007/EK rendelete a méhészeti termékek termelésének és forgalmazásának álta-
lános feltételeit javító intézkedésekrõl szóló 797/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtási szabályairól szóló 917/2004/EK
rendelet módosításáról;

– a Bizottság 2007. augusztus 7-i 939/2007/EK rendelete a méhészeti termékek termelésének és forgalmazásá-
nak általános feltételeit javító intézkedésekrõl szóló 797/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtási szabályairól szóló
917/2004/EK rendelet módosításáról;

– a méhészeti termékek elõállítási és értékesítési feltételeinek javítására irányuló tevékenységekrõl szóló, 2004. ápri-
lis 26-i 797/2004/EK tanácsi rendeletének megfelelõen Magyarország által benyújtott, méhészeti termékek termelésé-
nek és forgalmazásának javítására irányuló program jóváhagyásáról szóló Európai Unió Bizottsága C(2007)3844 szá-
mú határozata;

– a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény;
– az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
– a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény;
– a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény;
– a méhállományok védelmérõl és a mézelõ méhek egyes betegségeinek megelõzésérõl és leküzdésérõl szóló

70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet;
– a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági Garan-

cia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 152/2007.
(XII. 22.) FVM rendelet;

– a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján 2007/2008. évi végrehajtási idõszakban nyújtott méhészeti támoga-
tások igénybevételének részletes szabályairól szóló 153/2007. (XII. 22.) FVM rendelet.

VI. A közlemény hatálya

E közlemény a kihirdetése napján lép hatályba. Ezzel egyidejûleg a 81/2006. (XI. 24.) FVM rendelet alapján nyújtható
egyes méhészeti támogatások igénybevételének feltételeirõl szóló 116/2006. (XII. 7.) MVH Közlemény hatályát veszti.

Az intézkedéssel kapcsolatos további információk megtalálhatók az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu), a „Támo-
gatások – EU Belpiaci intézkedések – Méz termékpálya” cím alatt, illetve tájékoztatás kérhetõ az ugyfelszolgalat@
mvh.gov.hu e-mail címen.

Budapest, 2008. január 7.

Margittai Miklós s. k.,
elnök
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Az Országos Epidemiológiai Központ
m ó d s z e r t a n i l e v e l e

a 2008. évi védõoltásokról

I. BEVEZETÉS

A jelen módszertani levél a fertõzõ betegségek megelõ-
zése céljából szükséges védõoltások 2008. évre érvényes
hazai gyakorlatát, továbbá az oltásokkal kapcsolatos álta-
lános és specifikus indikációkat, kontraindikációkat, az ol-
tóanyagok beszerzésére, tárolására, felhasználására, az ol-
tási nyilvántartásokra, jelentésekre vonatkozó kötelezett-
ségeket, illetve ajánlásokat foglalja össze.

A hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján kialakított
oltási rend érvényesülését az egészségügyrõl szóló 1997. évi
CLIV. törvény, továbbá annak a járványügyre vonatkozó
rendelkezései végrehajtásáról szóló többször módosított
18/1998. (VI. 3.) NM rendelet biztosítják.

II. OLTÁSOKKAL KAPCSOLATOS KONTRA-
INDIKÁCIÓK

Összességében kevés az a betegség vagy állapot, amely
esetében az oltás kontraindikált. A védõoltásoknak ab-
szolút kontraindikációja nincs. A kontraindikációk figye-
lembevételét a járványügyi helyzet, valamint az oltással
kivédhetõ betegség veszélyessége határozza meg.

Általános oltási kontraindikációk:

1. Lázas betegség

2. Immunológiai károsodás

Élõvírus-tartalmú vakcina, illetve BCG nem adható:

– immundeficiens betegségben (celluláris és humorális
immundeficienciában: kombinált immundeficiencia, agam-
maglobulinaemia stb.) szenvedõknek,

– malignus betegség (lymphoma, Hodgkin-kór és más
RES-t érintõ tumorok, leukémia stb.) következményes im-
munszuppressziója, illetve

– terápiás immunszuppresszió esetén (nagy dózisú
szisztémás kortikoszteroid kezelés, sugárkezelés).

3. Súlyos oltási szövõdmény korábbi elõfordulása

Amennyiben egy oltott személynél az oltás következ-
tében anafilaxiás reakció (generalizált urticaria, a száj és
torok duzzanata, nehézlégzés, gégeödéma, hipotenzió,
kollapszus, sokk), encephalitis/encephalopathia, vagy nem
lázas konvulzió alakult ki, a késõbbiekben nem szabad
ugyanazzal az oltóanyaggal védõoltásban részesíteni.

4. A gyermek neurológiai rendellenességei

Pertussis komponenst tartalmazó vakcina nem adható
klinikai tünetekkel járó, progresszív idegrendszeri beteg-
ségben szenvedõ gyermeknek (pl. nem kontrollált epilep-
sia stb.). Ha az oltóorvos/kezelõorvos úgy ítéli meg, hogy
az oltandó számára a pertussis komponenst tartalmazó
vakcina kontraindikált, a csecsemõt/kisgyermeket a kli-
nikai védõoltási tanácsadóba kell utalni. Felmentésre ja-
vaslatot az oltás alól kizárólag a klinikai tanácsadó orvosa
adhat.

5. Terhesség

Terhesség elsõ trimeszterében csak a legindokoltabb
esetben végezhetõk oltások, akkor, ha a fertõzés lényege-
sen jelentõsebb veszélyt jelent, mint az oltással össze-
függõ – esetlegesen fokozott – oltási reakció, vagy oltási
szövõdmény. Élõvírus-tartalmú vakcinák nem adhatók
terhes nõnek, mivel e vakcina-vírusok magzatkárosító ha-
tása még nem kellõen ismert. Terhesek immunizálásakor
azonos antigén tartalmú oltóanyagok közül a kevéssé reak-
togént kell választani (pl. hastífusz elleni poliszacharida
vakcina, influenza elleni split, vagy alegység vakcinák).

6. A vakcina bármely összetevõjével szembeni túlér-
zékenység, hiperszenzitív, anafilaxiás reakciók

Ha valamely oltóanyag olyan antibiotikumot, vagy
bármely egyéb összetevõt tartalmaz, amely iránt az ol-
tandó ismert, súlyos hiperszenzitivitással rendelkezik, az
oltás nem végezhetõ el.

Az 1–6. pontban felsorolt kontraindikációk egy része át-
meneti (láz, terhesség), mások (immundeficiencia, koráb-
bi súlyos oltási szövõdmény, neurológiai rendellenesség,
vagy antibiotikum iránti anafilaxiás reakció) állandóak.

Az életkorhoz kötött, folyamatos oltások esetében lehe-
tõség van az átmeneti kontraindikációk miatt elmaradt ol-
tások pótlására. A folyamatos oltási rendszer lehetõséget
ad arra is, hogy a gyermeket optimális egészségi állapotá-
ban immunizáljuk: az oltások végzése nem korlátozódik
egészen szûk idõtartamra, mint kampányoltás esetében.

Ennek megfelelõen a folyamatos oltási rendszerben
több lehetõség van mérlegelésre, illetve relatív kontraindi-
kációk figyelembevételére, mint a kampányoltások eseté-
ben. Kétségtelenül fontos az indokolt kontraindikációk fi-
gyelembevétele, azonban legalább ilyen fontos, hogy a vé-
dõoltások idõben megtörténjenek, tehát ha kontraindi-
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káció nincs, minden oltható gyermeket a megadott
idõben oltásban kell részesíteni.

Az oltási kontraindikációk megítélése sokat változott az
elmúlt években. A korábban oltási kontraindikációk
közé sorolt állapotok egy részénél jelenleg inkább a védõ-
oltások elvégzésének fokozott jelentõsége hangsúlyozott.
Ledált egészségi állapot esetén ugyanis egy fertõzés, fer-
tõzõ betegség kialakulása lényegesen nagyobb veszélyt
jelent az esetleges oltási reakciónál.

Fentieknek megfelelõen az alábbiakban felsorolt álla-
potok/betegségek nem tekinthetõk kontraindikációk-
nak, tehát az oltásokat el kell végezni:

– allergia, asztma (atópiás allergiás betegségek nyugal-
mi szakasza); atópiás dermatitis, alimentáris tojásfehérje
allergia,

– konvulziók a családi anamnézisben;

– lokális szteroid kezelés;

– dermatózisok, ekcéma vagy más lokalizált bõrbeteg-
ség;

– krónikus szív-, tüdõ- és vesebetegség;

– neurológiai betegségek stabil állapota (pl. központi
idegrendszeri bénulás, kontrollált epilepszia) és Down-
szindróma;

– újszülöttkori sárgaság;

– újszülöttkori kis súly;

– koraszülöttség;

– alultápláltság;

– a gyermek anyatejes táplálása;

– az oltandó anyjának terhessége;

– betegség inkubációs ideje.

Amennyiben az oltóorvos bizonytalan egy esetleges
oltási kontraindikáció megítélésében, célszerû, ha a kli-
nikai védõoltási szaktanácsadás, vagy a régiós epide-
miológus segítségét veszi igénybe.

III. SPECIÁLIS CSOPORTOK EGYEDI ELBÍ-
RÁLÁST IGÉNYLÕ VÉDÕOLTÁSAI

– HIV-fertõzött személyek oltása

Tünetmentes HIV-fertõzött személyek – a BCG, az élõ
kórokozó tartalmú hastífusz, valamint a varicella és a sár-
galáz elleni oltások kivételével – az indikációnak megfele-
lõen immunizálhatók. Az MMR oltások adása az immun-
státus és a kockázat alapján mérlegelendõ. A HIV-fertõ-
zött anyák újszülöttjei nem részesíthetõk BCG oltásban.
A HIV-fertõzött nõk azon csecsemõi, akiknél a vertikális
fertõzõdés kizárt, azaz a születés után HIV irányában vég-
zett PCR vizsgálat negatív eredménnyel zárult, és a cse-
csemõ még nem töltötte be az elsõ életévét, akkor BCG ol-
tásban részesítendõ.

– Splenectomizáltak védõoltásai

Funkcionális vagy anatómiai léphiány a tokos baktériu-
mokkal szembeni csökkent védekezõképességgel jár, gya-
koribbak a fertõzõdések, lefolyásuk súlyosabb. Tervezett
mûtét elõtt 2 héttel, baleset miatt történt splenectomia után
pneumococcus, H.influenzae és meningococcus infekciók
elleni védõoltás ajánlott.

– Immunkárosodottak

A veleszületett immunhiányos betegségek a hypogam-
maglobulinaemiától a súlyos, kombinált immunodeficien-
ciáig változnak. T sejt hiánnyal járó állapotnál generalizált
TBC-vel lehet számolni, ezért pozitív családi anamnézisû
újszülöttek BCG oltást addig ne kapjanak, amíg kivizsgá-
lásuk nem zárja ki az öröklött immunodeficienciát. Im-
munhiányosoknak kontraindikált az élõ vakcinák adása.
Inaktivált vakcinák adhatók, de – az immunstátusztól füg-
gõen – gyengébb lehet a védõhatásuk. Az immunizáció
eredményességét szerológiai vizsgálat igazolhatja. Az im-
munkárosodottak védelmét a specifikus immunglobulinok
és gamma-globulin szubsztitúció, valamint a környezet
aktív immunizációja egészíti ki.

– Koraszülöttek oltásai

A koraszülöttek fertõzésre való hajlama nagy, melyet a
tartós kórházi ápolás, a beavatkozások (pl. vérkészít-
mények adása), a diagnosztikus vizsgálatok, mûtétek fo-
kozzák. Az életkorhoz kötött kötelezõ oltásokon kívül cél-
szerû a hepatitis B, a pneumococcus és a meningococcus
elleni védelmet is felajánlani.

Stabil állapotú csecsemõ, intézetben fekvõ csecsemõ is
oltandó. Neurológiai tünetekkel járó progresszív ideg-
rendszeri károsodás, nem tisztázott görcskészség a difté-
ria-pertusszisz-tetanusz komponenseket tartalmazó oltás
halasztását indikálhatja. Az RSV megelõzésére adott pali-
vizumab (monoklonális antitest) nem befolyásolja a védõ-
oltások hatékonyságát és beadásuk idejét.

Az egyidõben adott több oltás a koraszülötteknél sem
növeli az oltási reakciók gyakoriságát. Influenza ellen
6 hónapos kortól hasított (split) vagy alegység vakcinával
olthatók (pl. Begrivac, Fluarix, Vaxigrip). Ennél fiatalabb
korúak a környezetük oltásával (pl. egészségügyi sze-
mélyzet, családtagok, szoptató anyák stb.), közvetve véd-
hetõk.

IV. KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ GYER-
MEKEK OLTÁSAI

A 3 hónapnál hosszabb ideig Magyarországon tartóz-
kodó külföldi állampolgárságú gyermekek önkéntes ala-
pon, térítésmentesen kaphatják meg a hazai oltási naptár
szerint az életkoruknak megfelelõ, esedékes védõoltáso-
kat. A 3 hónapos tartózkodási idõt a gyermek oltását kez-
deményezõ orvos dokumentálja azzal, hogy egy éven belül
a gyermeket legalább kétszer megvizsgálta és a két vizit
között legalább 3 hónap eltelt.
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V. ÉLETKORHOZ KÖTÖTT KÖTELEZÕ VÉDÕOLTÁSOK

OLTÁSI NAPTÁR 2008

Oltás Életkor Megjegyzés

Folyamatos oltások
BCG 0–6 hét általában szülészeti intézményben
DTPa + IPV + Hib 2 hónap
DTPa + IPV + Hib 3 hónap
DTPa + IPV + Hib 4 hónap
MMR 15 hónap
DTPa + IPV + Hib 18 hónap
DTPa + IPV 6 év
Kampányoltások*
dT 11 év szeptember hónapban az általános iskolák

VI. osztályában (6. évfolyamot végzõk)
MMR revakcináció 11 év október hónapban az általános iskolák

VI. osztályában (6. évfolyamot végzõk)
Hepatitis B 14 év az I. oltás szeptember hónapban az általános iskolák VIII. osztá-

lyában (8. évfolyamot végzõk)

* Az oltások végzésénél elsõsorban nem az életkor, hanem az iskolai osztályok az irányadóak.
BCG = Bacillus Calmette-Guérin/tuberculosis elleni oltóanyag
DTPa = diftéria-tetanusz-acelluláris pertussis komponenseket tartalmazó oltóanyag
Hib = Haemophilus influenzae b elleni oltóanyag
IPV = inaktivált poliovírus vakcina
MMR = morbilli-mumpsz-rubeola elleni vakcina

dT = diftéria-tetanusz oltóanyag emlékeztetõ oltás céljára
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A) FOLYAMATOS OLTÁSOK

I. BCG oltások

1. Az újszülöttek BCG oltását a szülészeti intézmény-
ben, illetõleg a születést követõ 6 héten belül, folyamatos
oltás keretében kell elvégezni.

2. A születést követõ 6 héten belül BCG oltásban része-
sített csecsemõket 6 hónapos koruk betöltésekor ellenõriz-
ni kell. Azoknál a csecsemõknél, akiknél a BCG oltás he-
lyén beszûrõdés, vagy heg nem látható, a BCG oltást
– tuberkulin próba nélkül – meg kell ismételni.

3. Azokat a csecsemõket, akik az ismételt BCG oltás
után is heg-negatívak maradnak, nem kell további BCG ol-
tásban részesíteni.

4. Egyéves kor felett BCG primovakcináció végzése
csak az egészségügyi hatóság elrendelésére történhet.

5. A 2. pontban felsoroltak BCG oltását a házi gyermek-
orvos, háziorvos, tüdõgondozó intézeti asszisztens, illetve
Calmette nõvér egyaránt elvégezheti. Javasolt, hogy
egy-egy területen egységes rend szerint történjenek a
BCG oltások. Az egy-egy területre vonatkozó egységes
eljárás kialakítása tekintetében a területileg illetékes

pulmonológus szakfõorvos és epidemiológus fõorvos ja-
vaslata alapján az illetékes régiós tisztifõorvos döntése
szerint kell eljárni.

6. A BCG oltások szervezése, végrehajtása, illetõleg
nyilvántartása tekintetében a 18/1998. (VI. 3.) NM rende-
letben, illetve az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai
Intézet és az Országos Epidemiológiai Központ által
2001-ben a BCG oltásokról kiadott módszertani levél-
ben foglaltak – az „Ellenjavallatok” címszó 1. pontjának
kivételével – az irányadók. A 2500 grammnál kisebb szü-
letési súly nem tekintendõ a BCG oltás kontraindiká-
ciójának.

II. Diftéria-pertussis-tetanusz védõoltások acelluláris
pertussis komponenst tartalmazó oltóanyaggal (a to-
vábbiakban: DTPa), a poliomyelitis elleni védõoltások
inaktivált poliovírus tartalmú oltóanyaggal (a továb-
biakban: IPV), b típusú Haemophilus influenzae (a to-
vábbiakban Hib) elleni oltások kombinált vakcinával

a) Az alapimmunizálást betöltött 2, 3, 4 hónapos kor-
ban, az elsõ újraoltást betöltött 18 hónapos korban a DTPa,
az IPV, és a Hib komponenseket együttesen tartalmazó, In-
fanrix-IPV + Hib elnevezésû vakcinával kell végezni. Ha
a csecsemõ, illetve kisgyermek DPT+IPV+Hib alapim-



munizálása csak egyéves kor után fejezõdik be, figye-
lemmel kell lenni arra, hogy az alapimmunizálás har-
madik részlete és az elsõ emlékeztetõ oltás között leg-
alább 6 hónap teljen el.

b) A betöltött 6 éves korban esedékes, diftéria-pertus-
sis-tetanusz és poliomyelitis elleni emlékeztetõ oltásokhoz
Infanrix-IPV vakcinát kell alkalmazni.

c) Azoknál a csecsemõknél és 18 hónapos kisgyerme-
keknél, akiknél az oltóorvos megítélése szerint a pertussis
komponens adása kontraindikált, az Egyesített Fõvárosi
Szent István és Szent László Kórház klinikai védõoltási
szaktanácsadójával történt konzultáció után kell dönteni a
vakcinációról. Az oltóanyagokat (DTPa-t helyettesítõ vak-
cina, monovalens Hib, valamint monovalens IPV vakcina)
egyedileg kell igényelni az ÁNTSZ kistérségi/kerületi in-
tézetétõl, amely a regionális intézetben tárolt depóból
kapja az oltóanyagot.

d) A védõoltási tanácsadóban felül kell vizsgáltatni
azoknak a 6 éves kisgyermekeknek a pertussis komponens-
re vonatkozó tartós kontraindikációját, akiket korábban
Di-Te Forte oltóanyaggal oltottak. Kórismézett kontraindi-
káció esetén a kisgyermekeket a védõoltási tanácsadó szak-
orvosa által ajánlott oltóanyagokkal kell emlékeztetõ oltás-
ban részesíteni. Az oltóanyago(ka)t a kontraindikációt
igazoló védõoltási tanácsadó igényli az ÁNTSZ regio-
nális intézetétõl.

III. Egyadagos kiszerelésû morbilli-mumpsz-rubeola
(MMR) trivalens oltóanyaggal kell oltani a 15 hónapos
korukat betöltött kisgyermekeket.

B) KAMPÁNYOLTÁSOK

Iskolai kampányoltások

Az életkorhoz kötött kötelezõ oltásokat 11 éves kortól
iskolai oltások keretében kell elvégezni. Bár számos elõ-
nye van a folyamatos oltásnak, ennek ellenére 11–14 éves
korban a gyermekek sokkal eredményesebben utolérhetõk
iskolában, mint egyedileg. Ugyanakkor kampányoltás ke-
retében egy közösség számára rövid idõn belül lehet bizto-
sítani a megfelelõ védettséget, s ennek igen nagy jelentõ-
sége van.

A kampányoltások iskolai osztályokra és nem a ta-
nulói életkorokra vonatkoznak. A megadott iskolai
osztályon kívüli (alsóbb osztályokban) tanulók csak ab-
ban az esetben oltandók, ha igen nagy valószínûséggel
feltételezhetõ, hogy sohasem érik el az oltásra kijelölt
iskolai osztályt (pl. az általános iskola III. osztályába járó
14 éves gyermek hepatitis B ellen oltandó, hiszen joggal
feltételezhetõ, hogy idõközben kimarad az iskolából).

Az alábbi, életkorhoz kötötten kötelezõ védõoltásokat
kampányoltások keretében kell végezni:

1. Diftéria-tetanusz emlékeztetõ oltás (dT)

Az 1996. június 1.–1997. május 31. között születettek
[azaz az általános iskolák VI. osztályát (6. évfolyam) a
2008/2009-as tanévben végzõk] oltása

2008. szeptember hónapban történik meg.

(Értelemszerûen azon gyermekek, akik ehhez a korosz-
tályhoz tartoznak, de valamilyen ok miatt korábban már dT
emlékeztetõ oltásban részesültek, 2008-ban nem oltandók.)

2. MMR újraoltás
Élõ, attenuált kanyaró-mumpsz-rubeola vírust tar-

talmazó vakcinával újraoltásban részesülnek az
1996. június 1.–1997. május 31.

között születettek [azaz az általános iskola VI. osztá-
lyát (6. évfolyam) a 2008/2009-es tanévben végzõk] is-
kolai oltások keretében

2008. október hónapban.

3. Hepatitis B elleni védõoltások
Hepatitis B elleni védõoltásban részesülnek:

a) Azok a tanulók, akik az általános iskola VIII. osztá-
lyát a 2007/2008. tanévben végzik, és az alapimmunizálás
elsõ részletét 2007 szeptemberében kapták meg.

A második oltás beadására 2008 márciusában kerül sor.
b) Hepatitis B elleni védõoltásban részesülnek az

1994. június 1.–1995. május 31. között születettek (azaz
az általános iskola VIII. osztályát a 2008/2009-as tanév-
ben végzõk) iskolai oltások keretében.

A két oltásból álló hepatitis B elleni oltási sorozat
elsõ részlete 2008 szeptemberében kerül beadásra.

Az újszülöttkori HBV-fertõzés megelõzésére bevezetett
program keretében hepatitis B elleni sorozatoltásban ré-
szesített csecsemõket serdülõkorban nem szükséges a
kampányoltások során emlékeztetõ oltásban részesíteni.
Az oltottsági állapot igazolása egyéni dokumentáció
(Egészségügyi kiskönyv), vagy más egészségügyi doku-
mentáció (törzslap) alapján történhet. Ugyanez vonatkozik
azokra a hepatitis B ellen korábban szabályosan immuni-
zált egészséges gyermekekre is, akiknél a kampányoltás
idõpontjában a dokumentáció rendelkezésre áll.

C) KÜLÖNBÖZÕ VÉDÕOLTÁSOK ADÁSA KÖ-
ZÖTT BETARTANDÓ LEGRÖVIDEBB IDÕKÖZÖK

Különbözõ inaktivált oltóanyagok (pl. influenza,
DTPa + IPV + Hib stb.) egyszerre, vagy meghatározott
idõköz tartása nélkül, bármikor beadhatók.

Ugyancsak egyidejûleg, vagy idõköz tartása nélkül ad-
ható inaktivált kórokozó tartalmú és élõvírus-tartalmú
vakcina, vagy a BCG is.

Sérülés miatt tetanusz toxoid oltásban részesült
olyan csecsemõket, akiknél az alapimmunizálás még nem
fejezõdött be (3-nál kevesebb Infanrix-IPV+Hib oltást
kaptak), az oltási naptár szerint esedékes DTPa-IPV+Hib
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oltásban kell részesíteni a toxoid adása után 1 hó-
nappal.

Különbözõ élõvírus-vakcinák egyszerre is adhatók
(pl. MMR és sárgaláz). Ha azonban nem egyszerre tör-
tént a beadásuk, az élõvírus-vakcinák adása között leg-
kevesebb 4 hét intervallumot kell tartani.

Ugyancsak 4 hét intervallum tartandó az élõví-
rus-vakcinák és a BCG, illetve a BCG és az élõví-
rus-vakcinák beadása között. A BCG oltás esedékessége
idején a csecsemõk rotavírus-vakcinációja idõköz tartása
nélkül végezhetõ.

Egyidejûleg beadott oltóanyagok nem szívhatók
össze azonos fecskendõbe, az oltásokat különbözõ testtá-

jakra kell beadni (pl. jobb és bal felkar stb.). Kivételt ké-
peznek azok az esetek, amikor az oltóanyagok alkalmazási
elõirata elõírja/megengedi az egy fecskendõbe történõ
összeszívást (pl. Infanrix IPV +Hib).

Élõvírus-tartalmú vakcinák immunglobulinnal egy-
szerre nem adhatók. Gamma-globulin oltást követõen
ezen vakcinák – az immunglobulin mennyiségétõl füg-
gõen – minimálisan 3 hónap intervallum után adhatók
be. Az élõvírus-vakcinák adását követõ 2 héten be-
lül – megbetegedési veszély elhárítása céljából – adott
gamma-globulin az elõzõ oltás hatékonyságát kedvezõtle-
nül befolyásolja, ezért ebben az esetben az élõvírus-tartal-
mú oltóanyag beadását a gamma-globulin alkalmazását kö-
vetõ 3 hónap múlva meg kell ismételni.
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Oltások közötti intervallumok

I. O. É. v. v. BCG GG

I. O. 0 0 0 0

É. v. v. 0 0/4 hét 4 hét 2 hét

BCG 0 4 hét · 0

GG 0 3 hó 0 3 hó

I. O. = inaktivált oltóanyag (beleértve DTPa-IPV+Hib, DTPa-IPV, meningococcus, pneumococcus,
kullancsencephalitis, influenza és hepatitis A, B vakcinákat)

É. v. v. = Élõvírus-tartalmú vakcina (pl. MMR, sárgaláz, varicella elleni vakcinák)
GG = Gamma-globulin
0 = Nem szükséges intervallumot tartani
0/4 hét = Egyidejûleg vagy 4 hét intervallum betartásával adható

D) VÉRKÉSZÍTMÉNYEK ÉS AZ ÉLÕVÍRUS-VAK-
CINÁK BEADÁSA KÖZÖTT TARTANDÓ MINI-
MÁLIS IDÕKÖZ

A vérkészítmények különbözõ fajtái specifikus immun-
globulinokat tartalmazhatnak, amelyek az oltóvírust (ka-
nyaró, rubeola, mumpsz, varicella) neutralizálják. Ha a
fenti élõvírus-tartalmú vakcinák beadását követõ 3 héten
belül vérkészítmény adása szükséges, az oltást késõbb
meg kell ismételni.

A vérkészítmények és az élõvírus-vakcinák beadása
között tartandó minimális idõköz

Készítmények Javasolt idõköz

Mosott vörösvértest koncentrátum 0 hónap

Vörösvértest massza
6 hónap

Teljes vér

Plazma/Thrombocyta szuszpenzió
7–11 hónapIntravénás immunglobulin

terápiás célzattal

E) ÉLETKORHOZ KÖTÖTT KÖTELEZÕ VÉDÕ-
OLTÁSOK PÓTLÁSA

Azoknál a gyermekeknél, akiknél bármelyik kötele-
zõen elõírt védõoltás elmaradt, azt a legrövidebb idõn
belül pótolni kell. Azok az orvosok, akik bölcsõdébe,
óvodába vagy általános iskolába, illetõleg egyéb gyer-
mekközösségbe, továbbá oktatási intézménybe kerülõ
gyermekek/tanulók vizsgálatát végzik, az életkor szerint
esedékessé vált oltások megtörténtét ellenõrizni, a
hiányzó oltásokat pedig pótolni kötelesek. Gyermekkö-
zösségbe, továbbá alsó- és középfokú oktatási intéz-
ménybe csak az elõírt oltásokkal rendelkezõ gyermekek
vehetõk fel.

Azokat a gyermekeket, akik 6 éves koruk betöltéséig
a kötelezõ diftéria-pertusszisz-tetanusz védõoltásokat
(DPT/DTPa) és poliomyelitis elleni védõoltásokat
(IPV/OPV), valamint b típusú Haemophilus influenzae el-
leni oltásaikat egyáltalán nem, vagy hiányosan kapták
meg, a következõk szerint kell immunizálni:



– ha egyetlen oltást sem kaptak: elsõ alkalommal Infan-
rix IPV +Hib védõoltásban, majd két alkalommal, 4-6 hetes
idõközzel Infanrix IPV védõoltásban kell részesíteni;

– ha csak egy oltást kaptak: elsõ alkalommal Infanrix
IPV+Hib, majd egy alkalommal 4–6 hetes idõközzel In-
fanrix IPV oltásban kell részesíteni;

– ha két oltást kaptak: egy alkalommal Infanrix IPV
+Hib oltást kell adni.

Ha a betöltött 6 éves korban esedékes diftéria, per-
tusszisz, tetanusz és a járványos gyermekbénulás elleni oltás
idején megállapítható, hogy az oltandó gyermek egyetlen
DPT oltást sem kapott, vagy csak egyetlen alkalommal
részesült DPT oltásban, akkor 4–6 hetes idõközzel kétszer
kell Infanrix IPV vakcinával alapimmunizálni. Az ilyen
gyermeket egy év múlva Infanrix IPV emlékeztetõ oltásban
kell részesíteni.

Ha a betöltött 6 éves korban esedékes diftéria, per-
tusszisz, tetanusz védõoltás idején azt állapítják meg, hogy
az oltandó gyermek a korábban kötelezõ DPT oltásait hiá-
nyosan, de legalább két alkalommal megkapta, Infanrix
IPV vakcinával kell egy alkalommal védõoltásban része-
síteni.

Óvodai, általános és középiskolai, továbbá fõiskolai
és egyetemi felvételt megelõzõen azt a gyermeket, ille-
tõleg fiatalt, aki az oltási dokumentációk szerint kanya-
ró-mumpsz-rubeola elleni aktív immunizálásban (illet-
ve életkora szerint szükséges revakcinációban) nem ré-
szesült, s akinél oltási kontraindikáció nem áll fenn,
MMR oltásban kell részesíteni.

F) NYILVÁNTARTÁSOK ÉS JELENTÉSEK AZ
ÉLETKORHOZ KÖTÖTTEN KÖTELEZÕ VÉDÕ-
OLTÁSOKRÓL

1. Az V. A)–B) pontokban felsorolt védõoltásokat a
Gyermek-egészségügyi Kiskönyvbe (ISBN 963 04 3330 3),
valamint a Gyermek-egészségügyi Törzslapra
(C. 3341-24/A) kell feljegyezni. A 8 éven aluliak oltásait a
Védõoltási Kimutatás (C. 3334-5/2006) megnevezésû
nyomtatványon is nyilván kell tartani. Az oktatási intéz-
ményben (általános iskola, középiskola) tanulók oltásait a
„Kimutatás oktatási intézményben tanulók védõoltá-
sairól” (C. 3334-19/2006) címû nyomtatványon is regiszt-
rálni kell a Gyermek-egészségügyi Kiskönyvbe, vagy a

Védõoltási könyv 14 év feletti személyek részére címû ol-
tási könyvbe való bejegyzés mellett.

2. A 14 évesnél idõsebb személyek védõoltásainak
egyedi nyilvántartása céljából a megbetegedési veszély
esetén kötelezõ, illetve térítésmentesen adható önkéntes,
továbbá az egyéb felnõttkori védõoltások megtörténtét a
„Védõoltási könyv 14 év feletti személyek részére” címû
oltási könyvbe is be kell jegyezni.

3. Ha a gyermek oltását nem a területileg illetékes házi-
orvos, házi gyermekorvos végzi, az elvégzett oltások ada-
tait az oltást beadó orvos 24 órán belül jelenti a rendelõ te-
lephelye szerint területileg illetékes kistérségi intézetnek.
A gyermekek oltási adatainak továbbítására három pél-
dányban kitöltendõ, perforált lapokkal rendelkezõ nyom-
tatványt, az ún. „Oltási értesítõt” (1. sz. melléklet), vagy
ezzel megegyezõ adattartalmú, egyedi jelentést kell hasz-
nálni. Ezen értesítõ két példányát kell eljuttatni az ÁNTSZ
gyermek lakóhelye szerint illetékes kistérségi intézetének,
amely egy példányt továbbít a gyermek lakóhelye szerinti
védõnõi körzetbe. Az ÁNTSZ kistérségi intézete az oltási
értesítõ adatait az Epidemiológiai Felügyeleti Rendszert
kiszolgáló Informatikai Rendszer (továbbiakban EFRIR)
védõoltási alrendszerébe is rögzítheti és elektronikus levél
(e-mail) formájában eljuttathatja azt az illetékes védõ-
nõhöz.

4. A védõnõknek a folyamatos oltásokról az országban
erre a célra egységesen rendszeresített „Jelentés a folya-
matos oltás állásáról …. év ……. hónap” címû nyomtat-
ványon havonta, az esedékességet követõ hónap 5-ig, a
kampányoltásokról azok befejezését követõ hónap 15-ig
jelentést kell küldeni az ÁNTSZ kistérségi intézetének.
Az ÁNTSZ kistérségi intézetében a folyamatos oltások
adatait havonta, a jelentés hónapját követõ 15-ig, a kam-
pányoltások adatait a kampány befejezését követõ hónap
30-ig kell rögzíteni az EFRIR Védõoltási programrészébe.

Ezáltal az adatok az ÁNTSZ szakmai felügyeletet ellátó
munkatársai számára azonnal láthatóvá válnak minden
szinten, és az oltások teljesítésére, valamint az átoltás üte-
mére vonatkozó statisztikai feldolgozások elvégezhetõk.

Az ÁNTSZ 2008. évrõl szóló jelentéséhez elõírt táblázat
megfelelõ rovatainak kitöltésével meg kell adni az alábbi
idõszakokban született gyermekek oltásainak teljesítésére
vonatkozó adatokat a következõ csoportosítás szerint:
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Védõoltás
Jelentendõ korcsoportok

(születési idõ szerint)

BCG 2007. I. 1.–2007. XII. 31.

DTPa +IPV + Hib (2 hónapos) 2007. I. 1.–2007. XII. 31.

DTPa +IPV + Hib (3 hónapos) 2007. I. 1.–2007. XII. 31.

DTPa +IPV + Hib (4 hónapos) 2007. I. 1.–2007. XII. 31.

MMR 2006. I. 1.–2006. XII. 31.



Védõoltás
Jelentendõ korcsoportok

(születési idõ szerint)

DTPa + IPV (18 hónapos) 2006. I. 1.–2006. XII. 31.

DTPa + IPV (3 éves) 2004. I. 1.–2004. IX. 30.

DTPa + IPV (6 éves) 2001. I. 1.–2001. XII. 31.
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A fentieken kívül az itt fel nem tüntetett iskolai kam-
pányoltásokra (diftéria-tetanusz, MMR, hepatitis B) vo-
natkozó adatokat is jelenteni kell. Ezek az adatok mind le-
kérdezhetõk lesznek az EFRIR Védõoltási alrendszer sta-
tisztika programrészében.

VI. MEGBETEGEDÉSI VESZÉLY ESETÉBEN
KÖTELEZÕ VÉDÕOLTÁSOK

Akut fertõzési veszély esetében a legrövidebb idõn
belül

1. Aktív immunizálásban kell részesíteni:
– a hastífuszos beteg környezetéhez tartozókat;
– a diftériás beteg környezetében élõket;
– a pertussziszos beteg környezetében a 6 éven aluli

gyermekeket;
– a kanyarós beteg környezetében,
– a rubeolás beteg környezetében,
– a mumpszos beteg környezetében élõ veszélyeztetet-

teket;
– a tetanusz-fertõzés veszélynek kitett személyeket;
– a veszettség expozíciónak kitett személyeket.

a) A hastífuszos beteg környezetéhez tartozókat, vala-
mint a hastífusz kórokozó-hordozó környezetében élõ
veszélyeztetett személyeket hastífusz elleni poliszacharid
vakcinával védõoltásban kell részesíteni.

b) A diftériás beteg környezetében élõ személyek, vala-
mint a pertussziszos beteggel érintkezett személyek szük-
séges oltásait az OEK Járványügyi osztályával történt
megbeszélés alapján, egyedileg kell mérlegelni.

c) Kanyaró megbetegedés elõfordulása esetén a beteg
környezetében élõ, 15 hónaposnál idõsebb, 38 évesnél fia-
talabb, oltási dokumentációval nem rendelkezõ, továbbá a
korábban újraoltásra kötelezett, de revakcinációban nem
részesült személyeket élõ, attenuált kanyaróvírus tartalmú
oltóanyaggal kell oltani. Gyermek- és ifjúsági közösség-
ben kanyaró megbetegedés elõfordulása esetén a revakci-
náció szükségességérõl, illetve annak kiterjesztésérõl az
OEK Járványügyi osztályával történt elõzetes egyeztetést
követõen kell dönteni. Az oltásokat MMR trivalens vakci-
nával kell elvégezni.

d) Rubeolás beteg környezetében élõ 15 hónaposnál
idõsebb, 33 évesnél fiatalabb, oltási dokumentációval nem
rendelkezõ személyeket MMR trivalens vakcinával kell
védõoltásban részesíteni.

e) Mumpszos beteg környezetében a 15 hónaposnál
idõsebb, 24 évesnél fiatalabb, oltási dokumentációval nem
rendelkezõ személyeket MMR trivalens vakcinával kell
védõoltásban részesíteni.

f) Hepatitis B elleni védõoltás kötelezõ a HBsAg-pozi-
tív gravidák újszülöttjeinek súlytól és kortól függetlenül,
az alábbi séma szerint:

Védõoltás Az oltás ideje

Hepatitis B immunglobulin* születést követõ 12 órán belül

HB vakcina (0,5 ml) 1. oltás születést követõ 12 órán belül

HB vakcina (0,5 ml) 2. oltás az 1. oltást követõ 1 hónap múlva

HB vakcina (0,5 ml) 3. oltás az 1. oltást követõ 6 hónap múlva

* A 2008. évben az intramuscularisan alkalmazható Hepatitis B immunglobulin P Behring megnevezésû ké-
szítmény áll rendelkezésre az újszülöttek hepatitis B elleni passzív immunizálására.

Azon anyák újszülöttjeinél, akiknél a hepatitis B szûrõ-
vizsgálat eredménye a szülés idõpontjában nem áll rendel-
kezésre, a hepatitis B aktív immunizációt meg kell kezdeni,
és haladéktalanul el kell végeztetni a HBsAg szûrvizsgála-
tot. Ha bebizonyosodik, hogy az anya HBsAg-pozitív, az új-
szülöttet azonnal (legkésõbb a születéstõl egy héten belül)
HBIG védelemben is részesíteni kell. Amennyiben a születés-
tõl számítva több mint egy hét eltelt, a HBIG adása már nem

célszerû –, a gyors immunválasz elérése érdekében ezen új-
szülöttek esetében az ún. gyorsított immunizációs séma alkal-
mazása javasolt. A gyorsított immunizációs eljárás egyhó-
napos idõközökkel adott három HBV oltásból áll (0, 1 és
2 hónapos korban), de ilyenkor az elsõ oltást követõ egy év
múlva 4., ún. emlékeztetõ oltásra is szükség van. Ez az eljárás
követhetõ inkubátorban talált, ismeretlen HBV-státusú anya
újszülöttjénél is.



g) A hepatitis B elleni védõoltás kötelezõ azon közép-
fokú és felsõfokú egészségügyi képesítést adó oktatási
intézmények tanulói/hallgatói számára, akik tanulmá-
nyaik során közvetlenül betegellátásban vesznek részt.
Ezekben az oktatási intézményekben az elsõ évfolya-
mon a tanévkezdést követõen valamennyi beiskolá-
zott személynél ellenõrizni szükséges a hepatitis B el-
leni védõoltások meglétét. Az intézmény vezetõjének
gondoskodnia kell az oltásra kötelezett, de nem oltott
vagy oltási dokumentációval nem rendelkezõ szemé-

lyek, valamint az életkoruknál fogva oltásra nem kötele-
zettek (23 évesnél idõsebbek) HB elleni immunizálásá-
ról.

h) A sérülés esetén alkalmazandó tetanusz profilaxis
alapvetõen a sérülés körülményeitõl, valamint a sérült ol-
tási anamnézisétõl függ. A fertõzõdés kockázatát a sérü-
lést ellátó orvos mérlegeli. A kockázatbecsléskor a sérülés
jellemzõit az Infektológiai Szakmai Kollégium 2006. évi
irányelve alapján, az alábbi szempontok szerint kell meg-
állapítani. (1. számú táblázat)
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1. számú táblázat

A tetanusz-fertõzõdés kockázata a sérülés jellegétõl függõen

A seb jellemzõi
A sérülés

tetanusz-fertõzésre nem gyanús tetanusz-fertõzésre gyanús

A sérülés és a sebellátás között eltelt idõ 6 óránál kevesebb 6 óránál több

A seb formája vonalas szakított, roncsolt

Mélysége ≤1cm >1 cm

Keletkezése éles eszközzel szerzett sérülés
(kés, üveg)

égés, szúrás, lövés, fagyás

Szövetelhalás,
szennyezettség (föld, országúti por, nyál)

nincs van

Az ún. tetanusz-fertõzésre nem gyanús, tiszta, kis sé-
rülések a sebellátáson túl semmilyen specifikus teta-
nusz-prevenciót nem igényelnek.

A tetanusz-fertõzésre gyanús sérülések alkalmával a
sebészi ellátáson kívül a sérülteket az alábbiak szerint
kell védõoltásban részesíteni: (lásd 2. sz. táblázat)

1. A korábban alapimmunizálásban és emlékeztetõ ol-
tásban részesült, 1940. december 31. után született szemé-
lyek, továbbá a három oltásból álló alapimmunizálásban
részesült csecsemõk/kisgyermekek számára, amennyiben
a tetanusz toxoid tartalmú vakcinával történt utolsó oltásu-
kat öt éven belül kapták, sérülésük esetén specifikus teta-
nusz elleni prevenció nem szükséges. (Az alapimmunizált,
valamint az alapimmunizáláson túl további egy–három
emlékeztetõ oltásban részesült, általában 16 éven aluli
gyermekek/serdülõk tetanusz-fertõzésre gyanús sérülései
esetén nincs szükség sem tetanusz toxoid oltásra, sem pedig
tetanusz elleni humán immunglobulin adására.)

2. A korábban alapimmunizálásban és emlékeztetõ ol-
tásban részesült (1940. december 31. után született, továb-
bá az ennél idõsebbek közül az 1986–1992. közötti kam-
pányoltások során oltott) sérülteknek, ha az utolsó emlé-
keztetõ oltás óta 5 év, vagy annál több idõ telt el, a sebel-
látáskor 0,5 ml adszorbeált tetanusz toxoidot kell adni.

3. A korábban alapimmunizálásban és emlékeztetõ ol-
tásban részesült (1940. december 31. után született, továb-

bá az ennél idõsebbek közül az 1986–1992. közötti kam-
pányoltások során oltott) sérülteket 0,5 ml adszorbeált te-
tanusz toxoid és testsúly-kilogrammonként legalább 4 NE
humán antitetanusz immunglobulin egyidejû beadásával
kell aktív és passzív immunizálásban részesíteni, ha az
utolsó emlékeztetõ oltás óta 10 év, vagy annál több idõ
telt el, és a seb súlyosan roncsolt, földdel szennyezett,
idegen test maradt bent, fejsérülés fordult elõ, sokk, ki-
vérzés, súlyos égési sérülés, radioaktív sugárzás esete
áll fenn.

4. Alapimmunizálásban és emlékeztetõ oltásban nem
részesült (vagy ezt igazolni nem tudó) felnõtt sérültet test-
súly-kilogrammonként legalább 4 NE humán antitetanusz
immunglobulin és 0,5 ml adszorbeált tetanusz toxoid egy-
idejû beadásával kell passzív és aktív immunizálásban
részesíteni. A háziorvos feladata a sérült tetanusz elleni ol-
tottsági státuszának tisztázása és szükség esetén aktív im-
munizálásának folytatása a tetanusz elleni teljes védettség
(2 oltásból álló alapimmunizálás és legalább 1 emlékeztetõ
oltás) eléréséig.

5. Két hónaposnál fiatalabb oltatlan csecsemõket, vala-
mint az egy vagy két tetanusz toxoid tartalmú védõoltás-
ban részesült csecsemõket/kisgyermekeket, ha a sérülés és
az utolsó oltás között kevesebb, mint két hét telt el, kizá-
rólag passzív immunizációban kell részesíteni testsúly-ki-
logrammonként 4 NE humán antitetanusz immunglobu-
linnal.



6. Az egy vagy két tetanusz toxoid tartalmú védõoltás-
ban részesült csecsemõket/kisgyermekeket, ha a sérülés és
az utolsó oltás között több mint két hét telt el, testsúly-kilo-

grammonként legalább 4 NE humán antitetanusz immunglo-
bulin és 0,5 ml adszorbeált tetanusz toxoid egyidejû beadásá-
val kell passzív és aktív immunizálásban részesíteni.
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2. számú táblázat

Sérülések esetén tetanusz-profilaxis céljából alkalmazott specifikus profilaxis

Oltási státus
Tetanusz-fertõzésre nem gyanús

sérülés (tiszta, kis sérülések)
Tetanusz-fertõzésre gyanús sérülés

(szennyezett, egyéb sérülés)

TT TETIG TT TETIG

Alapimmunizálásban* és emlékeztetõ
oltásban részesült felnõtt és 16 éven aluli
gyermek, alapimmunizálásban részesült
csecsemõ, ha az utolsó oltástól eltelt idõ
5 évnél kevesebb

Nem Nem Nem Nem

Alapimmunizálásban és emlékeztetõ oltás-
ban részesült felnõtt/gyermek, ha az utolsó
oltástól eltelt idõ 5 év, vagy 5–10 év között
van

Nem Nem Igen Nem

Alapimmunizálásban és emlékeztetõ oltás-
ban részesült felnõtt, ha az utolsó oltástól
eltelt idõ 10 év, vagy annál több

Nem Nem Igen Nem/Igen**

Oltatlan, vagy kevesebb, mint három
oltásban részesült, vagy ismeretlen státuszú
felnõtt

Nem Nem Igen Igen

Életkora miatt még védõoltásban nem
részesült,
kéthónaposnál fiatalabb csecsemõ, továbbá
egy vagy két tetanusz toxoid tartalmú védõ-
oltásban részesült
csecsemõ/kisgyermek
az utolsó oltást követõ két héten belül

Nem Nem Nem Igen

Ismeretlen státuszú/ kéthónapos vagy
annál idõsebb oltatlan/ vagy egy-két
tetanusz toxoid védõoltásban részesült
csecsemõ/kisgyermek, az utolsó oltást
követõ két héten túl

Nem Nem Igen Igen

* Alapimmunizálás: csecsemõkorban három, négyhetes idõközzel adott tetanusz-toxoidot tartalmazó részoltásból áll. A felnõttkorban kezdett alapimmu-
nizáláshoz két, 4–6 hetes idõközzel adott tetanusz-toxoidot tartalmazó vakcina beadása szükséges.

** Igen, ha a seb súlyosan roncsolt, vagy földdel szennyezett, idegen test maradt bent, fejsérülés fordult elõ, sokk, kivérzés, súlyos égési sérülés, radioaktív
sugárzás esete áll fenn, akkor a toxoid mellett testsúly-kilogrammonként legalább 4 NE humán antitetanusz immunglobulin (TETIG 500) adandó.

i) Veszettségre gyanús sérülés esetén az oltásokat hala-
déktalanul meg kell kezdeni (posztexpozíciós oltás). Gyer-
mekeknek és felnõtteknek a 0., 3., 7., 14. és a 28. napon
kell beadni egy-egy adagot.

[Az indikáció felállításához, illetve az oltások esetle-
ges elhagyásához szakmai anyagok (Országos Epide-
miológiai Központ veszettség-fertõzésre gyanús expozí-
ció kivizsgálásáról és a szükséges teendõkrõl szóló „Tá-
jékoztató”-jában állnak rendelkezésre), illetve az oltó-

anyag alkalmazási elõiratában leírtak figyelembevétele
szükséges.]

2. Passzív immunizálásban részesítendõk 16%-os
humán gamma-globulinnal:

a) járványos májgyulladásban szenvedõ beteg kör-
nyezetéhez tartozó személyek a lehetõ legrövidebb idõn
belül (legfeljebb az expozíciót követõ 14. napig), test-
súly-kilogrammonként 0,02 ml (16%-os oldat) adásával;



b) a kanyarós beteg fogékonynak tekinthetõ környeze-
tébõl, az expozíciót követõ 6 napon belül 0,25 ml/tskg
(16%-os oldat) adásával: a 15 hónaposnál fiatalabb, ezért
aktív immunizálásban még nem részesíthetõ kisgyerme-
kek, illetve azon 38 évesnél fiatalabb, kanyarón át nem
esett, kanyaró ellen nem oltott személyek, akiknél az aktív
immunizálás ellenjavallt.

VII. MEGBETEGEDÉSI VESZÉLY ELHÁRÍTÁSA
CÉLJÁBÓL TÉRÍTÉSMENTESEN VÉGZENDÕ
EGYÉB VÉDÕOLTÁSOK

1. Influenza elleni térítésmentes védõoltásban részesít-
hetõk

A) Az influenzavírus által okozott megbetegedések sú-
lyosságának, valamint a halálozások számának csökken-
tése érdekében a fokozottan veszélyeztetettek kockázati
csoportjait az alábbi prioritási sorrendben javasolt oltani:

– életkoruktól függetlenül, de hat hónaposnál idõsebb,
idült szív-, keringési, légzõszervi, vese-, illetve anyagcse-
re-betegségben szenvedõk, továbbá

– betegség vagy orvosi kezelés (általános szteroid-,
vagy rosszindulatú daganat elleni terápia) miatt csökkent
immunitásúak, különös figyelmet fordítva a 60 éven felü-
liekre;

– szociális otthonokban, öregek otthonában, vagy
egészségügyi intézményekben huzamosabb ideig ápolt
bármely korú személyek;

– tartós szalicilát-kezelésben részesülõ gyermekek és
serdülõk (a Reye-szindróma veszélye miatt);

– 60 éven felüliek, egészségi állapotuktól függetlenül.

B) A fenti kockázati csoportokat a fertõzés átvitele
révén veszélyeztetõ személyek:

– egészségügyi dolgozók, különös tekintettel a transz-
plantációs, az onkológiai, a hematológiai, a dializáló, a fel-
nõttek és a gyermekek számára intenzív ellátást nyújtó,
valamint a krónikus belgyógyászati osztályokon a betegekkel
közvetlen kapcsolatba kerülõ személyekre [többszörösen mó-
dosított 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (3)];

– szociális intézmények dolgozói.

C) A térítésmentes oltóanyagkészlet terhére fel kell
ajánlani az oltást a baromfi-feldolgozókban, valamint az
egyidejûleg 1000 vagy annál több baromfit tartó telepe-
ken dolgozók, valamint mindazok számára, akik az
A/H5N1 madárinfluenza-vírussal fertõzött vagy arra gya-
nús szárnyasok megsemmisítésével foglalkozhatnak.

A gyermekek influenza elleni védõoltására vonatkozó
nemzetközi ajánlásokat és a rendelkezésre álló oltóanyag
mennyiségét figyelembe véve az alábbi 6–35 hónapos
korú csecsemõk és gyermekek a következõ prioritási sor-
rendben olthatók a térítésmentes oltóanyag felhasználá-
sával:

– krónikus szív-, légzõszervi betegségben szenvedõ
gyermekek (beleértve a bronchopulmonális dysplasiát,
cysticus fibrosist és asthmat), akiknek az állapota rendsze-
res orvosi ellenõrzést vagy kórházi kezelést igényel;

– veleszületett vagy másodlagos immundeficienciában
szenvedõ gyermekek;

– vesebeteg gyermekek;

– anaemiában, hemoglobinopathiában szenvedõ gyer-
mekek;

– hosszan tartó acetilszalicilsav-terápiában részesülõ
gyermekek;

– egyéb krónikus betegségben (pl. diabetesben, anyag-
csere-betegségben) szenvedõk;

– egészségügyi intézményben tartósan ápolt gyerme-
kek, csecsemõ- és gyermekotthonok lakói.

2. Hepatitis B elleni védõoltás javasolt azon, korábban
védõoltásban nem részesült személyeknek, akik:

– akut B hepatitiszes beteg, ill. a krónikus HBV-hordo-
zó szexuális partnerei és a fertõzési veszélynek kitett csa-
ládi kontaktok;

– dializált betegek, hemofíliások és intravénás kábító-
szer-használók.

A hepatitis B elleni immunizáció 3 oltásból áll: 0., 1. és
6. hónapban kell beadni az oltásokat. Bizonyos esetekben
(pl. dializálandó betegek) a gyors immunválasz elérése ér-
dekében ún. gyorsított séma (0, 1, 2 hónap) is alkalmazha-
tó, azonban ilyenkor egy év múlva emlékeztetõ oltásra is
szükség van.

A dializáltak és az immunhiányos betegek esetében ja-
vasolt a primovakcináció utáni ellenanyagválasz ellenõr-
zése, és a 10 IU/l értéknél alacsonyabb ellenanyagszint
esetén újabb sorozatoltás szükséges. Az eredményesen ol-
tott dializáltaknál az ellenanyagszintet évente célszerû el-
lenõrizni, és ha az anti-HBs ellenanyagok titere 10 IU/l alá
csökken, emlékeztetõ oltás adása javasolt.

VIII. MUNKAKÖRÖKHÖZ KAPCSOLÓDÓ VÉDÕ-
OLTÁSOK

A 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bekezdésének
értelmében a munkáltató köteles a munkavállalók
egészségét és biztonságát veszélyeztetõ biológiai kocká-
zatokat, a munkahelyi expozíciót (veszélyeztetettséget)
a külön jogszabályban [61/1999. (XII. 1.) EüM rende-
let] foglaltaknak megfelelõen felmérni. A megbetegedési
veszély csökkentése érdekében – a munkáltatónak a fog-
lalkoztatás feltételeként – biztosítania kell az adott veszé-
lyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védõ-
oltását, így pl. hastífusz, kullancsencephalitis, hepatitis
A illetve B, veszettség, diftéria és tetanusz elleni immuni-
zálását.
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Javaslatok az alapimmunizálás és/vagy újraoltás sza-
bályaira

1. Hastífusz elleni védõoltásban kell részesíteni azon
munkavállalókat, akiknek folyamatos, vagy idõszakosan
végzett munkája során a S.Typhi-vel való fertõzõdésük
nem zárható ki. Ezen munkavállalók közé tartoznak azok,
akik munkájuk révén szennyvízzel, emberi ürülékkel rend-
szeresen kontaktusba kerülhetnek (csatornamunkások,
mélyépítõk, laboratóriumok és kórházi fertõzõ osztályok
munkatársai stb.).

2. Kullancsencephalitis elleni védõoltásban kell része-
síteni azt a munkavállalót, akinél a munkavégzés alkalmá-
val a kullancsencephalitis-vírussal történõ fertõzés kul-
lancs expozíció révén nem zárható ki (pl. erdõgazdasági
dolgozók, olajmunkások stb.).

3. Hepatitis B oltás szükségessége az egészségügyi
dolgozóknál:

A hepatitis B fertõzést a vér, szövetnedvek és testvála-
dékok közvetítik. Azoknál az egészségügyi dolgozóknál
szükséges a hepatitis B oltás, akik egészségügyi intéz-
ményben olyan tevékenységet végeznek, amelynek során
rendszeresen kontaminálódhatnak vérrel, vérkészítmé-
nyekkel, szövetnedvekkel, váladékokkal, testfolyadé-
kokkal, illetve az ezekkel szennyezett eszközökkel, mû-
szerekkel.

Az egészségügyi dolgozók védõoltásaira vonatkozóan
az OEK „A betegellátás során vérrel és testváladékokkal
terjedõ vírusfertõzések megelõzésérõl” szóló tájékoztató-
jának 3.6. pontjában foglaltak az irányadók.

Az egészségügyi intézményben elõször oltott egész-
ségügyi dolgozók esetén az oltási sorozat befejezését kö-
vetõ 1-2 hónap múlva célszerû a primovakcináció eredmé-
nyességének ellenõrzése. Ha a teljes oltási sorozat után az
anti-HBs szint 10 IU/l értéknél alacsonyabb, az oltási soro-
zatot meg kell ismételni, majd ezután újra meg kell hatá-
rozni az anti-HBs szintet. Annál az egészségügyi dolgo-
zónál, akinél a két teljes HB oltási sorozatot követõ egy
hónap után az anti-HBs szint kisebb, mint 10 IU/l
(non-responder), nem javasolt további oltásokat végezni.

A 10 IU/l értéknél magasabb anti-HBs szint az eredményes
immunválasz megjelenését bizonyítja.

A továbbiakban booster oltásra, illetve az ellenanyag-
szint ellenõrzésére nincs szükség.

A korábbi években oltott, teljes hepatitis B oltási soro-
zatot kapott és azt dokumentációval igazolni tudó egészsé-
ges egészségügyi dogozóknál emlékeztetõ oltás nem szük-
séges.

4. Hepatitis A oltás szükségessége egészségügyi dol-
gozóknál:

A fertõzés fekál-orál terjedésû, a kórokozót a széklet
közvetíti. Az egészségügyben a fertõzõdési veszély mini-
mális, mivel a higiénés szabályok betartása a normál popu-
lációban szokásos standardoknál erõteljesebb. A lakossá-

gi átlagnál magasabb kockázat igen szûk körben, azon
ellátások során feltételezhetõ, amelyeknél hepatitis A
vagy arra gyanús betegeket látnak el. Megjegyzendõ
azonban, hogy a munkavédelmi szabályok betartásával a
fertõzés általában megelõzhetõ. Kérdéses esetekben
ajánlható egyes munkakörökben vagy meghatározott
tevékenységek végzése esetén az egészségügyi dolgozók
hepatitis A átvészeltségi vizsgálatának elvégzése a
munkáltató költségére, és a vizsgálatok eredményének
ismeretében kizárólag a fogékonyak oltása.

5. Veszettség elleni preexpozíciós oltások:
Veszettség vírusával foglalkozó laboratóriumok

munkatársait, állatorvosokat és asszisztenseket, ebren-
dészeti dolgozókat, vadászokat, erdészeket, vadõröket,
vágóhídi dolgozókat, barlangászokat, megelõzõ (preex-
pozíciós) oltásban szükséges részesíteni. A korábban
nem oltott személyek alapimmunizálása a 0., a 7. és a 21.
vagy a 28. napon beadott 3 részoltásból áll, amelyet egy év
múlva egy emlékeztetõ oltás beadása követ. A védettség
fenntartásához 5 évenkénti booster oltás szükséges. Im-
munszupprimált személyek preexpozíciós oltása nem ja-
vasolt. Aktuális lyssa-fertõzés gyanúja esetén úgy kell el-
járni, mint a posztexpozíciós oltások utáni újrafertõzõdés
esetén.

6. Diftéria elleni oltás:
Fertõzõ osztályokon dolgozó vagy humán eredetû vizs-

gálati anyagok feldolgozásával foglalkozó mikrobiológiai
laboratóriumok munkatársai számára szükséges a diftéria
elleni védõoltás abban az esetben, ha az életkorhoz kötött
kötelezõ oltásokban részesült személy 10 évnél régebben
kapta utolsó diftéria elleni védõoltását.

7. Tetanusz elleni védõoltás: Azon személyek számá-
ra, akik olyan munkakört látnak el, melynek esetében
földdel szennyezett sérülések elõfordulhatnak (mély-
építés, mezõgazdasági tevékenység, állatgondozás stb.), a
munkáltatónak gondoskodnia kell a dolgozók tetanusz
elleni védettségének folyamatos fenntartásáról. Ha a mun-
kavállaló az életkorhoz kötött kötelezõ valamennyi teta-
nusz elleni oltásban részesült, az utolsó oltást követõ 10 év
múlva emlékeztetõ oltásban kell részesíteni, s hasonló
munkakör ellátása esetén az oltásokat 10 évenként kell is-
mételni. Az oltások végezhetõk monovalens tetanus, vagy
diftéria-tetanusz oltóanyaggal.

8. Meningococcus betegség elleni védõoltás:
Az egészségügyi dolgozók általában az átlagpopuláció-

nál nincsenek jelentõsebben kitéve a meningococcus fer-
tõzés veszélyének, azonban bizonyos speciális munka-
körökben, ellátásoknál felmerül a specifikus védelem
és/vagy antimikrobiális profilaxis szükségessége.

A nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve egészség-
ügyi ellátás/tevékenység esetében védõoltás javasolt:

– mikrobiológiai laboratóriumok azon munkatársai-
nak, akik purulens meningitisben vagy septicaemiaban
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szenvedõ beteg liquorát és/vagy haemokultúráját rendsze-
resen vizsgálják;

– mikrobiológiai laboratóriumok azon munkatársai-
nak, akik a N.meningitidis törzsek további részletes vizs-
gálatával rendszeresen foglalkoznak;

– fertõzõ agyhártyagyulladásban szenvedõ betegek el-
látására kijelölt kórházi fertõzõ és/vagy intenzív osztályok
munkatársainak, akik ezen betegek ellátása révén (resusti-
táció, intubálás stb.) rendszeresen fokozott expozíciónak
vannak kitéve.

9. Influenza elleni oltás szükségessége az egészség-
ügyi dolgozóknál:

Az influenzavírus által okozott megbetegedések súlyos-
sága, valamint a halálozások száma miatt a fokozottan ve-
szélyeztetett kockázati csoportokba tartozókat a fertõzés
átadása révén veszélyeztetõ egészségügyi dolgozók min-
den évben influenza elleni oltásban részesíthetõk térítés-
mentesen.

A többször módosított 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet
9. § (3) bekezdésének értelmében a csökkent immunitású
személyek egészségének védelme érdekében az egészség-
ügyi szolgáltató – az ÁNTSZ által biztosított oltóanyag-
gal – az influenza elleni oltást a transzplantációs, az on-
kológiai, a hematológiai, a dializáló, a felnõtt- és a gyer-
mek-intenzív ellátást nyújtó, valamint a krónikus bel-
gyógyászati osztályokon a betegekkel közvetlen kapcso-
latba kerülõ egészségügyi dolgozók számára évente kö-
teles felajánlani.

IX. EGYÉB OLTÓANYAGOKKAL TÖRTÉNÕ
OLTÁSOK

A) AKTÍV IMMUNIZÁLÁS CÉLJÁRA HASZNÁ-
LANDÓ OLTÓANYAGOK

Az oltás beadása elõtt az oltóanyag alkalmazási elõira-
tát át kell tanulmányozni, s az abban foglaltaknak megfele-
lõen kell a vakcinát használni. Különösen érvényes ez a
gyógyszertárakból beszerezhetõ vakcinák esetében, me-
lyekkel kapcsolatban az oltóorvosoknak kevesebb gya-
korlatuk és tapasztalatuk van, mint a már évtizedek
óta használatos térítésmentes vakcinákkal.

A vakcinák alkalmazási elõirata az OGYI hivatalos ki-
adványában (Alkalmazási elõiratok hivatalos gyûjtemé-
nye) vagy az OGYI internetes honlapján (www.ogyi.hu),
az alkalmazási elõiratok címszó alatt megtalálhatók.

A 2007. december 31-i állapot szerint hazánkban, il-
letve az Európai Unióban törzskönyvezett, általában
gyógyszertárakból beszerezhetõ, járványügyi szem-
pontból jelentõséggel bíró vakcinák és azok alkalmazá-
sa a teljesség igénye nélkül a következõkben foglalható
össze:

1. Diftéria-tetanusz elleni oltóanyag felnõttek oltására

A Dultavax diftéria toxoidot (minimum 2 NE), tetanusz
toxoidot (minimum 20 NE) és inaktivált poliovírus kom-
ponenst tartalmazó oltóanyag felnõttek emlékeztetõ ol-
tására.

A vakcina kivételesen alkalmazható 6. életévüket betöl-
tött, megelõzõen immunizált gyermekek booster oltására
is. A vakcina egyszeri adagja 0,5 ml, amely intramuscula-
risan adandó.

2. Hastífusz elleni poliszacharid vakcinák – TYPHIM
Vi, Typherix.

Mindkét oltóanyag alkalmazási módja és az oltás indi-
kációja csaknem azonos: egyszeri adag 0,5 ml subcutan
(Typhim Vi) vagy intramuscularisan (Typhim Vi, Typhe-
rix) beadott oltóanyag. 2 évesnél fiatalabb gyermekek ol-
tása nem ajánlatos. Háromévenként újraoltás szükséges.

3. Hepatitis A elleni aktív immunizálás

Magyarországon háromféle, inaktivált vírust tartalmazó
hepatitis A vakcinát törzskönyveztek. Ezek a következõk:

a) AVAXIM

* Avaxim 80

A 12 hónapos és 15 év közötti gyermekek oltására alkal-
mazható. Az elsõ oltást követõ 6 hónap múlva egy emlé-
keztetõ oltás adása szükséges a védettség eléréséhez.

* Avaxim

2 éven felüli személyek oltására alkalmas hepatitis
A vakcina. A védettség eléréséhez 2 oltás szükséges. A má-
sodik oltást az elsõ dózis beadása után 6 hónappal kell be-
adni a 2–15 évesek esetében, a 15 év feletti fiatalok és fel-
nõttek esetében pedig 6–12 hónap múlva.

b) HAVRIX

* HAVRIX 720 JUNIOR

1 évestõl betöltött 18 éves korig adható. A védettséghez
szükséges emlékeztetõ oltásra az elsõ adag beadását követõ
6 hónap és 5 év között bármikor sor kerülhet, de elõ-
nyösebb az elsõ vakcinációt követõ 6–12 hónapban.

* HAVRIX 1440

A 16 évesnél idõsebb személyek immunizálására hasz-
nálatos oltóanyag. Az immunizálás sémája azonos a
HAVRIX 720 JUNIOR-nál leírtakkal.

c) VAQTA

A VAQTA JUNIOR a 2-17 év közötti gyermekek/fia-
talok oltására, míg a VAQTA a 18 éven felüli személyek
oltására használható.

Az immunitás kialakításához az alapoltás, majd a
6–18 hónap múlva adott emlékeztetõ oltás szükséges.
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Hepatitis A vakcinák adása javasolt:
– endémiás/hyperendémiás országok látogatásakor, ha

a kinntartózkodás hosszú idejû;
– alapbetegségük, vagy életmódjuk miatt különösen

veszélyeztetettek (hemofíliások, krónikus májbetegség-
ben szenvedõk, intravénás kábítószer-élvezõk, homosze-
xuális személyek stb.) részére.

4. Hepatitis B elleni oltások
(A közegészségügyi célzatú, központilag irányított vak-

cinázáson kívüli oltások.)

Jelenleg Magyarországon a gyógyszertári forgalomban
az Engerix-B (10 µg/0,5 ml, illetve 20 µg/1 ml kiszerelés-
ben) valamint a H-B-VAX PRO tartósítószert (thiomer-
salt) nem tartalmazó (10 µg/1 ml; 40µg/1 ml) hepatitis
B vakcina áll rendelkezésre.

Az alapimmunizálás mindkét oltóanyagnál, gyermekek-
nél és felnõtteknél egyaránt 3 oltásból áll. (A H-B-VAX
PRO 10 µg/1 ml-es és az Engerix B 20 µg/1 ml-es kiszere-
lésû vakcinából azonban a 11–15 évesek számára 2 oltás
elegendõ). Egészséges oltottak (megfelelõ oltási séma)
esetében emlékeztetõ oltás egyik oltóanyag esetében sem
szükséges.

a) ENGERIX-B

Gyermekeknek 15 éves korral bezárólag 10 µg/0,5 ml,
míg az ennél idõsebb fiataloknak és felnõtteknek 20 µg/1 ml
mennyiség beadására van szükség.

b) H-B-VAX PRO

– felnõtteknek és serdülõknek 16 éves kortól 10 µg/1 ml;
– dializálandó (dializált) betegeknek 40 µg/1 ml.

Mindkét oltóanyag esetében az elsõ oltást követõen
egyhónapos intervallummal kell adni a másodikat, majd az
elsõ oltást 6 hónappal követõen a 3. oltást.

Gyorsított alapimmunizálási séma (0., 1., 2. hónap) al-
kalmazása esetén az utolsó oltástól számított 12 hónap
múlva egy emlékeztetõ oltás beadása szükséges.

Kivételes esetekben, pl. utazás esetén, amikor nincsen
elegendõ idõ a fenti sémák egyikére sem, akkor 18 éves
kortól lehet a 0., 7., 21. napon az elsõ három részoltást
adni, amelyet egy év múlva egy emlékeztetõ oltás követ.

Az oltóanyagokat orvosi vényre lehet megvásárolni.
A közegészségügyi érdekû és a Módszertani Levél korábbi
fejezetében részletezett indikációkon kívül a következõ
személyek számára javasolt az oltás:

– szexuális szokásuk, magatartásuk, életvitelük miatt
fokozott fertõzési veszélynek kitettek számára (szexuális
partnereiket gyakran váltók, prostituáltak, nemi beteg-
ségben ismételten megbetegedettek, homoszexuális fér-
fiak stb.);

– intravénás kábítószer-használók;
– onko-hematológiai betegek;

– krónikus hepatitis C vírushordozó személyek;
– azon külföldi országokba utazóknak, ahol a hepatitis

B elõfordulása jelentõs és a látogató hosszabb idõt tölt az
adott országban.

5. Hepatitis A és B elleni kombinált oltóanyag

Twinrix gyermekeknek (1 éves – 15 éves)
Egy dózis 360 Elisa Egység hepatitis A vírus antigént és

10 µg rekombináns DNS hepatitis B vírus felületi antigént
(HBsAg) tartalmaz.

Twinrix felnõtteknek (16 éves kor felett)
Egy dózis 720 Elisa Egység hepatitis A vírus antigént és

20 µg rekombináns DNS hepatitis B vírus felületi antigént
(HBsAg) tartalmaz.

Az immunitás kialakításához mindkét vakcinából 3 dózis
(0; 1; 6 hónap) beadása szükséges.

6. Human Papilloma Vírus vakcinák
A Human Papilloma Vírusok (HPV) okozta megbetege-

dések megelõzésére két készítmény áll rendelkezésre.
Mindkét oltóanyag rekombináns, a humán papillomavírus
meghatározott szerotípusainak tisztított fehérjéit tartal-
mazza bivalens, vagy quadrivalens formában.

a) A Cervarix a humán papillomavírus 2 típusának
(16-os és 18-as) tisztított fehérjéit tartalmazza. Az oltás a
magas kockázatú HPV okozta méhnyakrák, perzisztáló
fertõzés megelõzésére szolgál. A védõoltás 10–26 éves
személyeknek ajánlott. Az oltási sorozat 3 részoltásból áll
(0., 1. és 6. hónap).

b) A SILGARD a humán papillomavírus 4 típusának
(6-os, 11-es, 16-os 18-as) tisztított fehérjéit tartalmazó
vakcina. Az oltás javasolt a méhnyaknak vagy a külsõ nõi
nemi szerveknek a fent említett HPV típusok által okozott
nagyfokú diszpláziája, a méhnyakrák és a nemi szerve-
ken kialakuló szemölcsök ellen. A védõoltás 9–26 éves
személyeknek ajánlott. A teljes immunizálás 3 részoltás-
ból áll (0,5 ml/adag), az elsõ és második oltás között 2 hó-
napos, a második és harmadik dózis beadása között 4 hó-
napos intervallumot kell tartani.

Mindkét vakcinát az Európai Unióban törzskönyvezték.
A védõoltás a endszeres méhnyakrák-szûrést nem he-
lyettesíti. A HPV elleni védõoltás a szexuálisan nem aktív
10–14 éves korosztályban a leghatékonyabb. A védõoltás
beadása elõtt HPV szûrõvizsgálat nem szükséges. A vak-
cinák terápiás célra nem alkalmasak.

7. Influenza elleni oltóanyagok
Forgalomba hozatali engedéllyel az AGRIPPAL, a

BEGRIVAC, a FLUARIX, a FLUVAL AB, INFLUVAC,
az INFLEXAL V és a Vaxigrip influenza elleni oltóanyag
rendelkezik. Valamennyi vakcina trivalens, inaktivált. Az
AGRIPPAL ún. felületi antigén tartalmú, a BEGRIVAC,
a FLUARIX és a VAXIGRIP ún. „split” vakcina, az
INFLUVAC ún. „alegység” vakcina, a FLUVAL AB tel-
jes virion tartalmú, míg az INFLEXAL V viroszómás inf-
luenza elleni oltóanyag.
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Az AGRIPPAL, a BEGRIVAC, a FLUARIX, az
INFLUVAC, az INFLEXAL V és a VAXIGRIP oltó-
anyagok a 6 hónaposnál idõsebb és háromévesnél fiata-
labb gyermekek oltására is alkalmazhatók. Indikáció:
3 éves kor alatt a primovakcináltaknak a felnõtt (0,5 ml)
adag fele adandó 2 alkalommal, egy hónap idõközzel.

A FLUVAL AB 3 évesnél fiatalabb gyermekek szá-
mára nem ajánlott.

A 2007/2008. évi influenza szezonban, gyógyszertári
forgalomban a BEGRIVAC, FLUARIX, a VAXIGRIP
és a FLUVAL AB szerezhetõ be.

Az influenza-vakcinák kizárólag egyetlen influenzasze-
zonban használhatók fel. Felhasználhatósági idejük az
adott influenza szezont követõ június 30-ig tart.

8. Kullancsencephalitis elleni oltóanyagok

Az inaktivált vírustartalmú vakcinák az állandóan,
vagy átmenetileg endémiás területeken tartózkodók

védelmére szolgálnak. Az oltásokat a várható expozíció
elõtt kell elvégezni vagy megkezdeni. Magyarországon
két oltóanyag van gyógyszertári forgalomban: az Encepur,
továbbá az FSME-IMMUN.

a) Az Encepur Junior az 1-12 évesek, míg az Encepur
Adult a 12 évesnél idõsebb személyek oltására ajánlott.

Az alapimmunizálás 3 oltásból áll. Az elsõ oltást kö-
vetõ 1–3 hónap múlva kell beadni a 2. oltást és az ezt köve-
tõ 9–12 hónap múlva a harmadikat („A” séma). Amennyi-
ben gyors védettség kialakítása szükséges, akkor a 2. oltást
az elsõt követõ 7. napon, a 3-at pedig az oltás megkezdését
követõ 21. napon lehet beadni („B” séma) (3. sz. táblázat).
A védettség legkorábban a második oltást követõ 14 nap
múlva alakul ki. A hosszantartó védettség biztosítása ér-
dekében 5 évenként emlékeztetõ oltás szükséges.

Immunszuppresszív kezelés alatt, továbbá veleszületett,
vagy szerzett immundeficiencia esetén az oltás hatásos-
sága korlátozott, vagy kérdéses.
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3. számú táblázat

Encepur oltások sémái

Oltások „A” séma „B” séma

1. oltás 0. nap 0. nap
2. oltás 1–3 hónap múlva 7 nap múlva
3. oltás 9–12 hónappal a 2. oltás után 21 nap múlva
4. oltás – 12–18 hónap múlva

„A” séma = általános
„B” séma = gyorsított

b) Az FSME-IMMUN Junior az 1–16 évesek, míg az
FSME-IMMUN 0,5 ml a 16 éven felüliek számára ajánlott
oltóanyag.

A védettség kialakításához 3 oltásra van szükség. A
második oltást az elsõ után 1–3 hónappal késõbb, a 3. ol-
tást a második oltás után 9–12 hónap múlva szükséges be-
adni. Amennyiben gyors védelem kialakítása szükséges,
abban az esetben a 2. oltás az elsõ után 14 nappal adandó.

Ha az oltandó személy immunkompetenciája csökkent
vagy nem megfelelõ, abban az esetben a 2. oltást követõ

4–6 hét múlva egy újabb oltást kell adni. A következõ oltás
intervalluma változatlan, 9–12 hónappal az utolsó (2/a.)
oltás után. 70 évesnél idõsebbek oltása esetén ugyanez az
oltási séma javasolt (4. sz. táblázat).

A hosszantartó védettség biztosítása érdekében
5 évenként emlékeztetõ oltás szükséges.

Ha a kullancscsípés 14 nappal az 1. oltás után fordult
elõ, a 2. oltást azonnal be kell adni. Ha kullancscsípés a
2. oltás után következett be, nincs teendõ.

4. számú táblázat

FSME-IMMUN oltások sémái

Oltások „A” séma „B” séma „C” séma

1. oltás 0. nap 0. nap 0. nap

2. oltás 1–3 hónap múlva 14. nap 1–3 hónap múlva

2/a. oltás – – 4–6 héttel a 2. oltás után

3. oltás 9–12 hónappal a 2. (vagy 2/a.) oltás után

„A” séma = általános
„B” séma = gyorsított
„C” séma = immunszupprimált, vagy idõs személyek



9. Meningococcus vakcinák

Az oltóanyagoknak kétféle típusa, az ún. poliszacharid
és konjugált ismeretes. Magyarországon mind a polisza-
charid, mind a konjugált vakcinák engedélyezésre kerül-
tek és gyógyszertári forgalomban kaphatók.

a) Poliszacharid vakcinák

Az A és C, továbbá az A,C,W135Y szerocsoportú N.me-
ningitidis tokantigénjét tartalmazó poliszacharid vakci-
nák biztonságosak és hatékonyak 2 évesnél idõsebbek szá-
mára, használatuk speciális rizikócsoportok tagjainak is
ajánlott. Ugyancsak ajánlott a vakcinák használata járvá-
nyok elõfordulása esetén a veszélyeztetett személyek szá-
mára. A védettség kialakításához egy oltás beadása szük-
séges.

A bivalens vagy tetravalens (ACYW135) vakcinák vi-
szonylag rövid idõre szóló immunitást biztosítanak a
2 évesnél idõsebb oltottak 85-100%-ában.

Az ellenanyag az oltást követõen 10–14 nap múlva ala-
kul ki. Iskoláskorú gyermekeknél vagy náluk idõsebb fia-
taloknál, felnõtteknél a vakcina biztosította védelem leg-
alább 3 évre szól, azonban a 4 évesnél fiatalabb gyerme-
keknél az ellenanyagszint gyorsan (2–3 év) csökken.

MENCEVAXTM ACW135Y;

MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE VAC-
CINE A+C;

b) Konjugált vakcinák

A Meningococcus C konjugált vakcinák hatékonysá-
ga jobb a poliszacharid vakcinákénál, miután a meningo-
coccus-antigén fehérjéhez van konjugálva. Ennek megfe-
lelõen a hatása tartósabb, továbbá az antigén 2 évesnél
fiatalabb kisgyermekeknél is ellenanyag-választ indukál,
tehát számukra is adható.

* MENINGITEC® Konjugált Meningococcus C vak-
cina

Két hónapos kort betöltött, de 12 hónaposnál fiatalabb
csecsemõk két részoltással, részoltásonként 0,5 ml-es
adaggal, legalább 2 hónapos intervallummal oltandók.

A 12 hónaposnál idõsebb kisgyermekek, serdülõk, fel-
nõttek egyszeri, 0,5 ml adagú vakcinával oltandók.

* MENJUGATETH Konjugált Meningococcus C-CRM
197 vakcina

Két hónapos kort betöltött, de 12 hónaposnál fiatalabb
csecsemõk részére két, egyenként 0,5 ml-es dózis adandó,
az oltások között legalább 2 hónapos intervallummal.

12 hónapos, vagy ennél idõsebb gyermekek, serdülõk és
felnõttek immunizálásához egyszeri, 0,5 ml-es adag szük-
séges.

* NeisVac-C Konjugált Meningococcus C vakcina

Az egy éven aluli, de két hónapos kort betöltött csecse-
mõk legalább 2 hónapos idõközzel, két alkalommal oltan-
dók. Az egyévesnél idõsebb gyermekek, a serdülõk és a
felnõttek immunizálásához egy oltás szükséges.

Konjugált vakcinával egyéves kor alatt alapimmu-
nizált (2 oltás) csecsemõket 2 éves korban javasolt újra-
oltani.

10. Pneumococcus vakcinák

Az invazív pneumococcus betegség aktív immunizáció-
val történõ megelõzésére jelenleg kétféle – poliszacharid és
konjugált – vakcinatípussal van lehetõség. A poliszacharid
vakcinák az emberben leggyakrabban bacteiraemiát okozó
23 szerotípus tokjának immunogenitásért felelõs részét tar-
talmazzák, a konjugált vakcina pedig a gyermekkorban in-
vazív betegséget leggyakrabban okozó 7 szerotípus tok-
jának poliszacharidját fehérjéhez konjugálva.

a) Poliszacharid vakcinák

Magyarországon két poliszacharid pneumococcus vak-
cina szerezhetõ be a gyógyszertárakból: a Pneumo 23 és a
Pneumovax 23.

A két oltóanyag alkalmazási módja, az oltás indikációja
azonos, a 2 évesnél idõsebb, krónikus betegségben (kar-
diorespiratórikus rendszer, a máj vagy vese funkcióinak
elégtelensége, diabetes mellitus, liquorcsurgás, alkoholiz-
mus stb.) 60 évesnél idõsebbek, immunszupprimáltak,
szociális intézményekben gondozottak, vagy krónikus
kórházi osztályokon ápoltak alkotják a fokozott kockázati
csoportokba tartozó oltandók körét.

Egészséges felnõttek rutinszerû újraoltása nem szük-
séges. A rizikócsoportba tartozó felnõtteknek, vagy a
65 évesnél idõsebb személyeknek 10 évente, de legfeljebb
két alkalommal javasolt az újraoltás.

A poliszacharid pneumococcus vakcinák nem alkalma-
sak immunmemória kialakítására, 2 éven aluliakban im-
munválaszt kialakítani csak átmenetileg képesek, ezért e
korosztály immunizálására nem ajánlottak.

b) Konjugált vakcina – Prevenar

Az adszorbeált konjugált vakcina a Streptococcus pneu-
moniae 7 szerotípusa által okozott invazív betegség ellen
nyújt védelmet. Az oltóanyag csecsemõk és kisgyerme-
kek aktív immunizálására ajánlott: azok a 2 hónap–2 év
közötti, rizikócsoportba tartozó csecsemõk/kisgyermekek
olthatók, akiknél az életkoruk miatt a poliszacharid vakci-
nával való oltás ellenjavallt.

Az Infektológiai Szakmai Kollégium 2007. évi ajánlása
alapján az invazív pneumococcus betegség szempontjából
fokozott kockázati csoportba tartozók:
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– 5 éven aluli gyermekek, illetve a 60 (65) évesnél idõ-
sebbek;

– a veleszületett vagy szerzett immunhiányos állapot, a
szervátültetések, a HIV-fertõzés, a sarlósejtes anaemia, il-
letve más haematológiai betegség (pl. myeloma multiplex)
minden életkorban;

– az anatómiai vagy funkcionális léphiány;

– az anyagcsere-betegségek, különösen a cukorbe-
tegség;

– a légzõszervek és a keringési rendszer, a máj, a vese
krónikus betegségei;

– a liquorcsurgás;

– egyes újabb, a koponyán belül, a dura megnyitással
végzett mûtéti beavatkozások – pl. az endocochleáris imp-
lantáció –, ill. traumák is fokozott kockázatot jelentenek;

– az igen fiatalon kezdett közösségbe járás (bölcsõde,
gyermekotthonok, gyermek-egészségügyi intézmények);

– intézetben ápolt idõsek;

– alkoholbetegek;

– magas rizikójú egyénnek tekintendõ mindenki, aki
átvészelt már életében invazív pneumococcus fertõzést
még akkor is, ha nem sorolható az említett csoportokba.
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5. számú táblázat

A pneumococcus ellen gyermekkorban ajánlott oltási sémák

Oltandó csoport Alapimmunizálás Booster oltás

2–6 hónaposok 3 oltás
min. 1 hónap idõközzel

2. életévben

7–11 hónaposok 2 oltás
min. 1 hónap idõközzel

2. életévben
min. 6 hónappal a 2. után

12–23 hónaposok 2 oltás minimum
2 hónap idõközzel

nem szükséges

2–5 évesek 1 oltás nem szükséges
2–5 éves, kockázati csoportba tartozó 2 oltás minimum

2 hónap idõközzel
minimum 6 hónap és
3–5 évvel késõbb 1x

<10 éves, kockázati csoportba tartozó 2 oltás minimum 2 hónap idõközzel 3–5 évvel késõbb

Az invazív pneumococcus betegség megelõzésére az
5 éves kor alatti, kiemelten magas rizikójú betegeknek a
konjugált pneumococcus vakcinát a csecsemõ- és gyer-
mekgyógyász szakorvos írhatja fel 70%-os OEP támoga-
tással:

– az immunrendszer veleszületett vagy szerzett zavara

– lépbetegségek (BNO: D73.9),

– immunhiányos állapotok (BNO: D80-D89),

– visszamaradt magzati növekedés és alultápláltság
(BNO: P05),

– koraszülött csecsemõ (BNO: P07.3),

– méhen belül kialakult légúti megbetegedések (BNO:
P28),

– a szív veleszületett rendellenességei (BNO: Q24.9),

– a tüdõ hypo- és dysplasiaja (BNO: Q33.6),

– a tüdõ veleszületett rendellenessége (BNO: Q33.9),

– a lép veleszületett rendellenességei (BNO: Q89.0)

11. Rotavírus vakcinák

a) A Rotarix orális vakcina, amely élõ, attenuált humán
rotavírust tartalmaz. A vakcina 6 hetesnél idõsebb csecse-
mõknek ajánlott rotavírus-fertõzés okozta gastroenteritis
megelõzésére.

Az immunizáláshoz 2 dózis ROTARIX beadása szüksé-
ges legalább 4 hét idõköz tartásával. A teljes vakcinációt
lehetõleg 16 hetes kor elõtt el kell végezni, de 24 hetes
korig be kell fejezni!

b) A RotaTeq orális vakcina, amely élõ, attenuált hu-
mán rotavírust tartalmaz. A vakcina 6 hetes kort betöltött
csecsemõk aktív immunizálására javallt a rotavírus-fertõzés
okozta gastroenteritis megelõzése céljából.

Az immunizáláshoz 3 dózis RotaTeq beadása szüksé-
ges, a dózisok beadása között legalább 4 hetet kell várni.
Az elsõ dózist legkésõbb 12 hetes korig és mindhárom
dózist lehetõleg 20-20 hetes korig be kell adni, de leg-
késõbb 26 hetes korig be kell fejezni az oltási sorozatot.

Mindkét vakcina egy idõben adható az életkorhoz kötött
védõoltásokkal.

Az oltóanyagokat az Európai Unióban törzskönyvezték.

12. Tetanusz vakcina

Tetanol pur

Min. 40 NE tisztított tetanusz toxoid tartalmú, tartó-
sítószer-mentes vakcina. A készítmény 2 hónapos, vagy
idõsebb csecsemõk, gyermekek, serdülõk és felnõttek teta-
nusz elleni aktív immunizálására alkalmazható alapimmu-



nizálás, emlékeztetõ oltások, valamint sérülés esetén
posztexpozíciós oltások céljára. A vakcina adagja 0,5 ml.

Kiszerelés, csomagolás:

Szuszpenziós injekció, elõretöltött üvegfecskendõben,
tûvel vagy tû nélküli kiszerelésben.

Az alkalmazás módja:

Az oltóanyagot mélyen, izomba kell adni. Bizonyos ese-
tekben (pl. haemorrhagiás diathesis esetén) a készítmény
subcutan is alkalmazható.

13. Varicella elleni oltóanyagok

A varicella megelõzésére két vakcina törzskönyvezett
hazánkban. Mindkét oltóanyag élõ, attenuált vírust tartal-
mazó, liofilizált készítmény.

a) A VARILRIX™ kilenc hónaposnál idõsebb csecse-
mõk, kisgyermekek és serdülõk aktív immunizálására al-
kalmas: 9 hónapos kortól 12 éves korig 1 adag; 13 éves
kortól 2 dózis szükséges a védettség eléréséhez. A máso-
dik oltást az elsõ oltást követõ minimum 6 hét múlva lehet
beadni.

b) A VARIVAX 12 hónapos és annál idõsebb személyek
aktív immunizálására alkalmas. 1–12 év közötti gyerme-
keknél az immunitás kialakításához egy dózis (0,5 ml) be-
adása szükséges. 12 évesnél idõsebb személyek két alka-
lommal, 4–8 hetes idõköz tartásával oltandók.

A varicella elleni aktív immunizálás a bárányhimlõs be-
tegek közvetlen kontaktjainak posztexpozíciós profilaxi-
sára az expozíciót követõ 3, maximum 5 napon belül alkal-
mazható.

B) PASSZÍV IMMUNIZÁLÁSRA HASZNÁLATOS
KÉSZÍTMÉNYEK

Specifikus immunglobulinok:

– A tetanusz-fertõzésre gyanús sérülteket a korábbi fe-
jezetben részletezettek szerint humán antitetanusz immun-
globulinnal (TETIG 500) szükséges oltani.

– Hepatitis B specifikus immunglobulin (HBIG)

Az intravénás hepatitis B hyperimmunglobulin
(HEPATECT CP) a forgalmazótól szerezhetõ be, és kizá-
rólag fekvõbeteg-gyógyintézetben alkalmazható. Posztex-
pozíciós profilaxisként legalább 500 NE (10 ml) adandó.

– Cytomegalia-fertõzések megelõzésére és gyógyke-
zelésére adható hyperimmunglobulin. Megelõzés céljából
immunszupprimált betegeknél vagy szervátültetések után
alkalmazható készítmény. A CYTOTECT Biotest infú-
zió megnevezésû intravénás készítmény kizárólag fekvõ-
beteg-gyógyintézetekben alkalmazható.

– Varicella-zoster elleni hiperimmun gamma-glo-
bulin (VARITECT CP) adható az expozíciót követõ
96 órán belül profilaxisként; immunkomprimált betegek-
nek vagy súlyos varicella-zoster megbetegedés esetén pe-
dig adjuváns terápiaként. Posztexpozíciós profilaxisra

azoknak az újszülötteknek javasolt, akiknek anyja a szü-
lést megelõzõ 5 napon belül vagy a szülést követõ 2 napon
belül betegedett meg varicellában. A VARITECT CP
megnevezésû intravénás készítmény kizárólag fekvõbe-
teg-gyógyintézetekben alkalmazható.

X. A külföldi utakkal kapcsolatos védõoltások

A külföldre utazók védõoltásait (a sárgaláz elleni oltás
kivételével) az ÁNTSZ és az OEK Nemzetközi Oltóköz-
pontja, továbbá az országos tiszti fõorvos által a nemzet-
közi utazásokkal kapcsolatos védõoltások végzésére feljo-
gosított oltóhely végzi. Nemzetközi érvényû oltási bizo-
nyítványt csak ezen oltóhelyek állíthatnak ki.

A külföldre utazó magyar állampolgárok sárgaláz elle-
ni védõoltása kötelezõ, ha olyan országba utaznak, ahol
sárgaláz veszély van, illetõleg ha az adott ország ezt az ol-
tást megköveteli.

Sárgaláz elleni védõoltásokat az év elsõ felében kizá-
rólag az Országos Epidemiológiai Központ Nemzetközi
Oltóközpontjában végeznek, majd 2008. július 1-jétõl
az erre kijelölt regionális oltóközpontokban is elvégzik
a vakcinációt.

Az utazás elõtti tanácsadás és az oltások kiválasztása a
részletes adat-, és anamnézis felvételen, valamint a szemé-
lyes konzultáción alapszik. A kockázat felmérése az uta-
zás körülményei, idõtartama, az utazó kora, egészségi álla-
pota (krónikus szervi betegség, pszichés zavar, állandóan
szedett gyógyszerek, immunhiányos állapot, mûtétek, al-
lergia stb.), a terhesség lehetõsége, az eddigi oltások és
egyéb tényezõk figyelembevételével történik. Magyaror-
szágon aktív immunizációra 19 betegséggel szemben van
lehetõség, ezek közül – elsõsorban – utazással kapcsolatos
a sárgaláz, a hepatitis A, a hepatitis B, a typhus abdomina-
lis (hastífusz), a meningococcus meningitis (járványos
agyhártyagyulladás), a veszettség, a kolera, a tetanusz és a
poliomyelitis (gyermekbénulás) elleni oltások. Hosszabb
külföldi tartózkodás, tanulmányút vagy speciális feladatok
ellátása elõtt kibõvülhet a sor a morbilli–rubeola–mumpsz
(kanyaró–rózsahimlõ–mumpsz), a varicella (bárányhim-
lõ), a pneumococcus és az influenza elleni oltásokkal.

Az utazással kapcsolatos oltás és tanácsadás egészség-
ügyi szolgáltatás [1997. évi CLIV. tv. 57. § (2) c) pont],
mely térítés ellenében történik.

Elõzetesen tájékozódni lehet a www.oek.hu honlapon,
az Utazás és egészség témakörnél.

XI. OLTÓANYAGOK BESZERZÉSE, TÁROLÁSA
ÉS FELHASZNÁLÁSA

A) Beszerzés

1. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgá-
lat révén beszerezhetõ oltóanyagok elõzetes igénylést és
kiértesítést követõen, központilag kerülnek kiszállításra az
ÁNTSZ területi intézeteihez.
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2. A térítésmentes influenza elleni oltáshoz a vakcina
igénylése külön rendelkezés szerint történik.

3. A veszettség elleni vakcina 2007. február 15-tõl az
ÁNTSZ kistérségi/kerületi intézeteitõl igényelhetõ.

A vakcina beszerezhetõségére vonatkozó részletek az
Országos Epidemiológiai Központ veszettségfertõzésre
gyanús expozíció kivizsgálásáról és a szükséges teendõkrõl
szóló „Tájékoztató”-jában állnak rendelkezésre.

A preexpozíciós oltásokhoz az oltóanyagot írásban
(fax: 476-1230) az OEK Vírusoltóanyag-ellenõrzõ osztá-
lyától rendelhetõ meg. Elõzetes információ az alábbi tele-
fonon kérhetõ: 476-1381.

4. Aktuális sérülés esetén tetanusz megbetegedés meg-
elõzésére a tetanusz toxoidot (Tetanol pur), illetõleg – ha
szükséges – a tetanusz elleni humán immunglobulint
(TETIG) a gyógyszerrendelési szabályok szerint kell be-
szerezni. (A közfinanszírozás alapjául elfogadott ár
100%-os vagy meghatározott összegû támogatásával ren-
delhetõ.)

5. A HEPATECT CP, a hepatitis B elleni, és a
CYTOTECT Biotest infúzió, a cytomegalia elleni, ki-
zárólag intravénásan adandó specifikus immunglo-
bulin a Biotest Hungaria Kft-tõl (2045 Törökbálint,
Torbágy u. 15/A) szerezhetõ be. Központi telefon:
06 (23) 511-311, megrendelésekkel kapcsolatos tájékozta-
tás a 06 (23) 511-321 vagy 06 (23) 511-294 telefonszá-
mokon kérhetõ, az írásbeli megrendelés a 06 (23) 511-320
faxszámra küldendõ.

6. A VARITECT CP immunglobulin megrendelésé-
hez egyedi importengedély szükséges. A készítmény a
Biotest Hungaria Kft.-tõl szerezhetõ be, csak német nyel-
vû kísérõirattal rendelkezik.

7. Az intramuscularisan alkalmazható Hepatitis B im-
munglobulin P Behring kizárólag az ÁNTSZ intézeteitõl
szerezhetõ be a fertõzési veszélynek kitett újszülöttek szá-
mára.

8. A munkakörökhöz kapcsolódóan szükséges oltó-
anyagok beszerzése a gyógyszerrendelési szabályok
szerint kell hogy történjen.

B) Tárolás és felhasználás
Az oltóanyagok különleges érzékenysége miatt a táro-

lás, szállítás és felhasználás különös figyelmet követel.
Az immunbiológiai készítményeket mindig az alkalmazási
elõiratban foglaltak szerint kell tárolni.

Fontos szabály, hogy az oltóanyagokat +2 °C – +8 °C
hõmérsékleten (hûtõszekrényben) kell tárolni. A folyé-
kony állapotban letöltött, alumíniumhidroxid- vagy
alumíniumfoszfát-tartalmú vakcinákat lefagyasztani
tilos.

A hõérzékeny MMR vakcinát, illetve a monovalens élõ-
vírus-tartalmú vakcinákat ajánlatos a fagyasztótérben tá-
rolni, amennyiben az oldószer külön kiszerelésben van
(pl.: 10x1 adagos MMR vakcina). Az oldószert tilos lefa-
gyasztani, mivel a lefagyasztás során a tároló ampulla
megrepedhet, és a felolvadás során az oldószer kifolyik.

Különös gondot kell fordítani az élõvírus-tartalmú, lio-
filezett vakcinák reszuszpendálás utáni felhasználására:

a) a reszuszpendált 10, illetve 20 adagos BCG-t 4 órán
belül fel kell használni;

b) a reszuszpendált 1 adagos MMR trivalens vakcinát
azonnal fel kell használni.

XII. A védõoltások lebonyolításához, nyilvántartá-
sához és jelentéséhez szükséges feltételek biztosítása

1. Valamennyi védõoltáshoz egyszerhasználatos tût és
fecskendõt kell használni.

2. Egyéb oltási segédanyagok beszerzésérõl a korábbi
gyakorlatnak megfelelõen kell gondoskodni.

3. Biztosítani kell valamennyi védõoltás nyilvántartá-
sához, jelentéséhez és az oltóanyagok megrendeléséhez
szükséges – a korábbiakban rendszeresített – nyomtat-
ványok beszerzését is.

4. A védõoltásokat követõ nem kívánt oltási esemé-
nyeket be kell jelenteni akár gyermek, akár felnõtt oltott-
nál észlelték. A közeljövõben az Egészségügyi Miniszté-
rium szakmai irányelvet jelentet meg a védõoltást követõ
nem kívánt események jelentésének és kivizsgálásának
rendjérõl. Az irányelv megjelenéséig, illetve érvénybelé-
péséig a hatályos jogszabályoknak megfelelõen, az eddigi
gyakorlat szerint történik a védõoltást követõ nem kívánt
események jelentése és kivizsgálása.
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1. számú melléklet

Oltási értesítõ

Név: ......................................................... Anyja neve: ................................................................................................

Születési idõ: .......................... év .............................. hó ........................ nap

Lakóhely (város, község): .............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. (utca, házszám)

Oltások megnevezése: ...................................................................................................................................................

Oltóanyagok gyártási száma: ........................................................................................................................................

Oltás ideje: .......................... év .............................. hó ........................ nap

Oltóorvos neve: .............................................................................................................................................................

Rendelõ címe: ...............................................................................................................................................................

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

Kelt: ……......…………… év ……………… hó ……… nap

P. H.

…………………………………………..
orvos aláírása

(Küldendõ az ÁNTSZ kistérségi intézetének 2 példányban, 1 példányt a kistérségi intézet továbbít a védõnõi körzetnek)
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Az Országos Epidemiológiai Központ
m ó d s z e r t a n i l e v e l e

az anyagcsere-betegségek szûréséhez szükséges mintavétel eljárási rendjérõl

Az egészségügyi miniszter rendelete [44/2007. (IX. 29.)] alapján hazánkban minden újszülöttnél kötelezõ a kiterjesztett
anyagcsere-szûrõvizsgálat elvégzése. Az újszülöttkori szûrõvizsgálatok végzésére a miniszteri rendelet két centrumot
jelölt ki:

Semmelweis Egyetem
I. sz. Gyermekklinika

1083 Budapest, Bókay u. 53.
www.gyer1.sote.hu

Szegedi Tudományegyetem
Gyermekgyógyászati Klinika

6720 Szeged, Korányi fasor 14–15.
www.szote.u-szeged.hu/pedia

A kiterjesztett szûrés a korábban is vizsgált hipotireózis, galaktozémia, biotinidáz hiány és fenilketonuria mellett to-
vábbi 22 betegség vizsgálatát foglalja magában.

Aminósavanyagcsere-zavarok: Organikus savak metabolizmusának zavarai:

Fenilketonuria Béta-ketotioláz hiány
Jávorfaszörp betegség Glutársav acidémia, 1 típus (GA-I)
Tirozinémia I, II típus Isovaleriánsav acidémia (IVA)
Citrullinémia I

(argininoszukcinát szintáz hiány, ASS)
Metilmalonsav acidémia (MMA)

Arginoszukcinát aciduria
(arginoszukcinát liáz hiány, ASL)

Propionsav acidémia (PA)

Homocisztinuria 3-Hidroxi-3-metilglutaril-CoA liáz hiány (HMG)
3-Metilkrotonil CoA karboxiláz hiány (MCC)
Multiplex karboxiláz hiány (MCD)

Zsírsav-oxidációs zavarok: Endokrin és egyéb anyagcserezavarok:

Rövid-láncú acil-CoA dehidrogenáz hiány (SCAD) Hipotireózis
Közép-láncú acil-CoA dehidrogenáz hiány (MCAD) Galaktozémia
Hosszú-láncú hidroxi-acil-CoA dehidrogenáz hiány

(LCHAD a, b)
Biotinidáz hiány

Nagyon hosszú-láncú acil-CoA dehidrogenáz hiány
(VLCAD)

Multiplex acil-CoA dehidrogenáz hiány
(MADD, v. GA II)

Karnitin-palmitoil tanszferáz hiány (CPT-I, CPT-II)
Karnitin transzport zavara (CT)
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A kiterjesztett újszülöttkori szûrõvizsgálattal
felismerhetõ kórképek

A szûrõvizsgálat hatékonysága nagymértékben függ at-
tól, hogy azt mikor végzik. A felsorolt betegségek közül
több már néhány napos korban súlyos tünetek, akár életet
veszélyeztetõ állapot kialakulásához vezethet. Másrészt
közvetlenül a születés után, a táplálás megkezdése elõtt
vett vérminták csak korlátozottan alkalmasak vizsgálatra.

A vérvétel idõpontja, illetve a vérvételt végzõ
intézmény, egészségügyi személyzet

1. A szülészeti osztályokon a 48. és 72. életóra között
minden újszülöttõl vérmintát kell venni anyagcsere-szûrõ-
vizsgálat céljából. Ha az újszülött hazabocsátása 48 órás
életkor elõtt történik, a mintavételt életkortól függetlenül el
kell végezni. A vérvétel megtörténtét és idõpontját, vala-
mint a vérvétel idõpontjában a gyermek életkorát (< 48 h



vagy >48 h) az újszülött zárójelentésén és egészségügyi
könyvében fel kell tüntetni.

2.a. Ha a vérvétel idõpontjáig az újszülött nem szopott
megfelelõen (nem fogyasztott min. 60 ml anyatejet),
vagy ha a korai hazabocsátás miatt a vérvétel 48 órás élet-
kor elõtt történt, a vizsgálatot 5–7 napos életkor között (ha
ez ünnepnapra esik, az ezt követõ elsõ munkanapon) meg
kell ismételni. Az ismételt vérvétel szükségességét az új-
szülött zárójelentésén jelezni kell. A szülõt/törvényes kép-
viselõt az ismételt vérvétellel kapcsolatos tudnivalókról
tájékoztatni kell és el kell látni szûrõkártyával Az újszü-
lött kórlapjához csatolni kell

– az újszülött szülõjének/törvényes képviselõjének az

írásbeli nyilatkozatát, melyben igazolja, hogy a felvilágo-
sítása megtörtént, a szûrõkártyát átvette, és vállalja a fele-
lõsséget gyermekének az ismételt anyagcsere-szûrõvizs-
gálatban való részvételéért.

A mintavétel és küldés a gyermek ellátásáért felelõs (vá-
lasztott vagy ha az nincs, a területileg illetékes) háziorvos /
házi gyermekorvos kötelessége, aki a vérvétel elvégzését,
a minta elküldését és ezek idõpontját saját dokumentáció-
jában és a gyermek egészségügyi könyvében aláírásával és
orvosi pecsétjével köteles igazolni.

2.b. Ha a gyermeket fekvõbeteg-intézetbõl otthonába
bocsátják, és koraszülöttség, vagy transzfúzió/vércsere,
parenterális táplálás miatt szükséges ismételt vérvétel a
hazabocsátás utáni idõben esedékes, ezt a gyermek záró-
jelentésén jelezni kell. A szülõt/törvényes képviselõt az is-
mételt vizsgálat elvégzésének szükségességérõl tájékoz-
tatni kell, és el kell látni szûrõkártyával. A gyermek kór-
lapjához csatolni kell

– az újszülött szülõjének/törvényes képviselõjének az

írásbeli nyilatkozatát, melyben igazolja, hogy felvilágosí-
tása megtörtént, a szûrõkártyát átvette, és vállalja a felelõs-
séget gyermekének az ismételt anyagcsere-szûrõvizsgálat-
ban való részvételéért.

A mintavétel és -küldés a gyermek ellátásáért felelõs
(választott vagy ha az nincs, a területileg illetékes) házior-
vos / házi gyermekorvos kötelessége, aki a vérvétel elvég-
zését, a minta elküldését és ezek idõpontját saját dokumen-
tációjában és a gyermek egészségügyi könyvében aláírásá-
val és orvosi pecsétjével köteles igazolni.

3. Az otthon született, intézeti ellátásban utólag sem ré-
szesülõ újszülött esetében a szûrésrõl való gondoskodás a
szülésnél jelen levõ, az újszülöttet elõször ellátó orvos kö-
telessége. Szûrõkártyát a területileg illetékes budapesti
vagy szegedi szûrõközponttól igényelhet. A szûrésre törté-
nõ vérvételt a 48 és 72 órás életkor között köteles elvégez-
ni. A mintavétel és -küldés megtörténtét, valamint ezek
idõpontját az újszülött születését igazoló orvosi okiraton,
egészségügyi könyvében és saját dokumentációjában alá-
írásával és orvosi pecsétjével köteles igazolni.

Az újszülöttet elõször ellátó egészségügyi személyzet
az anyagcsere-szûrõvizsgálat elvégzését – elõzetes egyez-
tetés után – a területileg illetékes, a tervezett otthonszülés-
ben háttérkórházként megjelölt intézmény Csecsemõosz-
tályán is kezdeményezheti.

4. Ha az újszülött a 32. gesztációs hét elõtt született, a
vizsgálatot 2 hetes, valamint a gesztációs idõre korrigált
szûrési idõpontban meg kell ismételni. Ha a koraszülött
transzfúzióra/vércserére vagy parenterális táplálásra szo-
rul, az arra megadott szabályok szerint kell eljárni.

5. Ha az újszülöttnél 48 órás életkora elõtt transzfú-
zió/vércsere vagy parenterális táplálás alkalmazására
kerül sor, a vérmintát még a kezelés megkezdése elõtt le
kell venni. Parenterális táplálás esetén ismételt vérvétel
szükséges 2 hetes életkorban; transzfúzió/vércsere estében
2 hetes és 60 (galaktozémia) napos életkorban.

6. Ha az újszülöttet a szülészeti intézetbõl más fekvõbe-
teg-intézetbe szállítják, a fogadó intézetet írásban tájé-
koztatni kell a mintavételi állapotról. Az újszülött záróje-
lentése tartalmazza, hogy megtörtént-e a mintavétel; ha
igen, mikor, milyen életkorban, transzfúzió elõtt v. után,
ha nem, akkor a kitöltött szûrõpapírt csatolják a zárójelen-
téshez.

7. Tekintettel a védõnõ az újszülött hazaadását követõ
48 órán belüli látogatási kötelezettségére, a szûrés megtör-
téntét a védõnõ is ellenõrizze és saját dokumentációjában
aláírásával és szolgáltatói azonosítójával igazolja. Ha a vé-
dõnõ a szûrésre történõ vérvétel elmaradását, vagy a gyer-
mek állapotával kapcsolatban bármilyen orvosi ellátást
igénylõ problémát észlel (sárgaság, hányás, aluszékonyság,
táplálási nehézség stb.), azt még aznap köteles jelenteni a te-
rületileg illetékes vagy a család által választott házi gyer-
mekorvosnak/háziorvosnak vagy hivatalos helyettesének.

A minta szállítása

– A kész szûrõkártyát 24 órán belül, ill. hétvége vagy
ünnepnapok esetén a legközelebbi munkanapon, elsõbb-
ségi levélként kell postázni.

– Egy borítékban több kártya küldése esetén vigyázni
kell arra, hogy a vérrel átitatott szûrõpapírcsíkok ne érint-
kezzenek egymással. (A kártyák alsó-felsõ részét váltogat-
va helyezzük egymásra, vagy válasszuk el õket egy tiszta
papírlappal).

– Az újszülöttkori szûrõvizsgálatokat végzõ szegedi
anyagcsere-laboratórium új postai címe:

Újszülöttkori szûrés – Anyagcsere-laboratórium
Szegedi Tudományegyetem,
Gyermekgyógyászati Klinika

6701 Szeged, Pf. 715.
Telefon: 06 (62) 545-951; fax: 06 (62) 545-329
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– Az újszülöttkori szûrõvizsgálatokat végzõ budapesti
anyagcsere-laboratórium új postai címe:

Újszülöttkori szûrés – Anyagcsere-laboratórium
Semmelweis Egyetem,

I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
1476 Budapest, Pf. 181.

Telefon: 06 (1) 313-8212; fax: 06 (1) 313-8212

A minták vizsgálata azon a napon elkezdõdik, amikor a
szûrõpapírok a laboratóriumba megérkeznek. Az eredmé-

nyek a vizsgálattól függõen néhány napon belül elkészül-
nek. A kóros eredményrõl, annak súlyosságától függõen,
telefonon vagy levélben értesítést kap a család, a házi gyer-
mekorvos/háziorvos vagy a gyermeket ellátó intézet.

A szülészeti és csecsemõosztályok, valamint a házi
gyermekorvosok és háziorvosok a vér levételéhez szüksé-
ges szûrõkártyákat a területileg illetékes budapesti vagy
szegedi szûrõközponttól igényelhetik.

1058 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/8. szám



A Honvédelmi Minisztérium közleményei

KÖZLEMÉNYEK

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének

2/2008. (HK 3.) HM HVKFH
k ö z l e m é n y e

Egységes NATO-elõírások elfogadásáról

Az egységesítési, szabványosítási tevékenységrõl és a
NATO egységesítési dokumentumok kezelésérõl és fel-
dolgozásáról szóló 1/2000. (HK 2.) HM utasítás 7. §
(2) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörömnél fogva, a
MH Mûveleti Szabványosítási és Doktrinális Bizottság
2008. január 17-i ülésén kialakított javaslata alapján a
következõ NATO-dokumentumokra vonatkozó magyar
elfogadó nyilatkozatot kiadom:

I. STANAG 2532 AJOD (EDITION 1) (RATIFICA-
TION DRAFT 1) – ALLIED JOINT DOCTRINE FOR
THE DEPLOYMENT OF FORCES – AJP–3.13

– Elfogadásra került fenntartás nélkül.
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: NATO-ki-

hirdetés után 6 hónap múlva (DOP+6m), a szárazföldi had-
erõnél és a légierõnél egyaránt.

II. STANAG 3929 CFR (EDITION 5) (RATIFICA-
TION DRAFT 1) – EVALUATION GUIDE FOR
CRASH/FIRE/RESCUE SERVICES

– Elfogadásra került fenntartás nélkül.
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: NATO-ki-

hirdetés után 6 hónap múlva (DOP+6m), a szárazföldi had-
erõnél és a légierõnél egyaránt.

Mikita János mk. altábornagy s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnök helyettese

A Magyar Honvédség
Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ

parancsnokának
k ö z l e m é n y e

Az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Köz-
pont (a továbbiakban: MH HEK) parancsnoka (MH egész-

ségügyi fõnök) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõ-
déses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi
XCV. törvény 49. § (1) és (7) bekezdése, valamint a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
23. § (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet az MH HEK
alábbi alezredesi rendfokozattal rendszeresített beosz-
tásaira:

A) Általános feltételek:

1. A beosztások adatai:
– Beosztásba történõ kinevezés: határozatlan idõtar-

tamú, szerzõdéses jogviszony esetében határozott idejû
– Beosztási illetményfokozat: I/V.
– Rendszeresített rendfokozat: alezredes
– Munkaköri fizetési osztály: H-J (amennyiben köz-

alkalmazottal is betölthetõ)

2. A pályázat általános feltételei:
– egészségi, fizikai, pszichikai alkalmasság,
– nyelvi követelmény: állami vagy államilag elismert

C típusú középfokú nyelvvizsga (angol, német vagy
francia),

– egyetemi végzettség,
– szakirányú szakvizsga,
– nemzetbiztonsági követelményeknek való megfe-

lelés,
– katonai szolgálat vállalása,
– hivatásos és szerzõdéses állományon kívüli pályá-

zóknál erkölcsi bizonyítvány,
– külföldi szolgálat vállalása.

3. A pályázatok elbírálása során elõnyt jelent:
– a beosztás ellátásához szükséges diploma mellett más

szakmai humán profilú egyetemi végzettség,
– tudományos munkában való részvétel,
– jártasság béke és háborús egészségügyi ellátás szer-

vezésében és irányításában,
– kommunikációs készség, jó szervezõi és tárgyalóké-

pesség,
– egyéb szakvizsga,
– tudományos fokozat,
– egyéb idegennyelv-ismeret,
– a Hjt. és Hszt. szerinti hivatásos vagy szerzõdéses

szolgálati viszony.
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4. A beosztásokra pályázók általános feladatai:
– A sérültek, betegek magas színvonalon történõ ellátá-

sa érdekében szakképzettségének megfelelõ szakmai tevé-
kenység folytatása az Állami Egészségügyi Központban
és egyéb egészségügyi intézetben,

– A katonai szervezeteknél az egészségügyi biztosítás-
ban való részvétel,

– A külföldi missziós feladatok során a magyar, illetve
többnemzetiségû egészségügyi alegységeknél, tábori
egészségügyi intézeteknél szakmai munka végzése,

– Hazai és külföldi katonai, nyelvi, egészségügyi szak-
mai felkészítéseken, kiképzéseken, továbbképzéseken
való részvétel.

5. A beosztások ellátására pályázhatnak mindazon ma-
gyar állampolgárok, akik a pályázati feltételben írt köve-
telményeknek megfelelnek.

B) A pályázatra kiírt beosztások részletes adatai:

1. Az ellátandó beosztás megnevezése: Az MH HEK
Csapat és Misszió egészségügyi biztosító osztály, osz-
tályvezetõ

a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
b) Az MH HEK Csapat és Misszió egészségügyi biz-

tosító osztály, osztályvezetõ fõ feladata:
– Az osztály és a rezidens részleg vezetési okmányai-

nak, mûködési rendjének kidolgozása, vezetése, irányítá-
sa, ellenõrzése.

– A hazai polgári jogszabályok, az EU és a NATO
egészségügyi biztosítási elvek, politika, doktrina figye-
lembevételével a szakmai protokollok kidolgozásában,
karbantartásában való részvétel.

– A szakosított szakképzésben részt vevõ honvéd-
orvosok szakvizsgára felkészülésének irányítása, és ellen-
õrzése.

c) A pályázat feltételei:
– általános orvosi diploma,
– 2 szakvizsga, ebbõl az egyik klinikai szakvizsga,
– legalább 3 év szakmai vezetõi és szervezési gya-

korlat,
– legalább 8 év szakorvosi gyakorlat.
d) Elõnyt jelent:
– traumatológia, sebész, ortopédia, aneszteziológia és

intenzív terápia, belgyógyászat, oxyológia és sûrgõsségi
orvostan, háziorvostan, foglalkozás-orvostan, honvédor-
vostan, katasztrófa-orvostan, repülõorvostan szakvizsga,

– egyéb nyelvvizsga.
e) A borítékon fel kell tüntetni:
„Pályázat az MH HEK Csapat és Misszió egészségügyi

biztosító osztály, osztályvezetõ beosztására”

2. Az ellátandó beosztás megnevezése: Az MH HEK
Csapat és Misszió egészségügyi biztosító osztály, fõor-
vos (2 beosztás)

a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest

b) A pályázat feltételei:
– általános orvosi diploma,
– szakvizsga: traumatológia, sebész, ortopédia, anesz-

teziológia és intenzív terápia, belgyógyászat, oxyológia és
sûrgõsségi orvostan, háziorvostan, foglalkozás-orvostan
szakvizsga bármelyike,

– legalább 8 év szakorvosi gyakorlat.
c) Elõnyt jelent:
– szakmai vezetõi és szervezési gyakorlat,
– egyéb szakvizsga,
– egyéb nyelvvizsga.
d) A borítékon fel kell tüntetni: ,,Pályázat az MH

HEK Csapat és Misszió egészségügyi biztosító osztály, fõ-
orvos beosztására”

C) Egyéb követelmények a pályázatok benyújtásá-
val kapcsolatosan:

a) A pályázatnak tartalmazni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– az Orvosok Országos Nyilvántartásba vételérõl szóló

igazolvány másolatát,
– mûködési nyilvántartás megújításáról szóló határozat

másolatát,
– a végzettséget, képzettséget és nyelvismeretet tanúsí-

tó okiratok hiteles másolatait,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a

pályázati anyagába való betekintéshez a bírálóbizottság
részérõl.

b) A pályázat benyújtásának határideje: a Honvé-
delmi Közlönyben történõ megjelenést (2008. február 8.)
követõ 30. nap.

c) A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani:
MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ
1134 Budapest, Lehel u. 35–37.

A pályázatokat a vonatkozó jogszabályi elõírásoknak
megfelelõen az MH HEK parancsnoka által kijelölt bizott-
ság bírálja el a jelentkezési határidõ lejártát követõ 15 na-
pon belül.

A pályázók a pályázat eredményérõl az elbírálást köve-
tõ 30 napon belül írásos értesítést kapnak.

Valamennyi pályázat titkosan kezelendõ, azok tartalma
csak az érintettek elõzetes hozzájárulásával hozhatók nyil-
vánosságra.

A pályázattal kapcsolatos egyéb információt az MH
HEK ad. (tel.: 236-5153)

* * *

Az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Köz-
pont (a továbbiakban: MH HEK) parancsnoka (MH egész-
ségügyi fõnök) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõ-
déses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi
XCV. törvény 49. § (1) és (7) bekezdése, valamint a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
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23. § (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet az MH HEK
alábbi õrnagyi rendfokozattal rendszeresített beosztá-
saira:

A) Általános feltételek:

1. A beosztások adatai:
– Beosztásba történõ kinevezés: határozatlan idõtar-

tamú, szerzõdéses jogviszony esetében határozott idejû
– Beosztási illetményfokozat: I/IV.
– Rendszeresített rendfokozat: õrnagy
– Munkaköri fizetési osztály: H-J (amennyiben köz-

alkalmazottal is betölthetõ)

2. A pályázat általános feltételei:

– egészségi, fizikai, pszichikai alkalmasság,

– nyelvi követelmény: állami vagy államilag elismert
C típusú középfokú nyelvvizsga (angol, német vagy
francia),

– egyetemi végzettség,

– katonai szolgálat vállalása,

– hivatásos és szerzõdéses állományon kívül pályázók-
nál erkölcsi bizonyítvány,

– nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés,

– külföldi szolgálat vállalása.

3. A pályázatok elbírálása során elõnyt jelent:

– a beosztás ellátásához szükséges diploma mellett más
szakmai humán profilú egyetemi végzettség,

– jártasság béke és háborús egészségügyi ellátás szer-
vezésében és irányításában,

– kommunikációs készség, jó szervezõi és tárgyalóké-
pesség,

– egyéb szakvizsga,

– egyéb idegennyelv-ismeret,

– a Hjt. és Hszt. szerinti hivatásos vagy szerzõdéses
szolgálati viszony.

4. A Csapat és Misszió egészségügyi biztosító osztály
beosztásaira pályázók általános feladatai:

– A sérültek, betegek magas színvonalon történõ ellátá-
sa érdekében szakképzettségének megfelelõ szakmai tevé-
kenység folytatása az Állami Egészségügyi Központban
és egyéb egészségügyi intézetben.

– A katonai szervezeteknél az egészségügyi biztosítás-
ban vesz részt.

– A külföldi missziós feladatok során a magyar, illetve
többnemzetiségû egészségügyi alegységeknél, tábori
egészségügyi intézeteknél szakorvosi munkát végez.

– Hazai és külföldi katonai, nyelvi, egészségügyi szak-
mai felkészítéseken, kiképzéseken, továbbképzéseken
vesz részt.

5. A Dandár Egészségügyi Központ beosztásaira pá-
lyázók általános feladatai:

– Tervezi, szervezi, végzi a beosztásából adódó szak-
feladatokat, részt vesz az egészségügyi biztosítási felada-
tok végrehajtásában.

– Részt vesz a funkcionális részleg vezetési okmányai-
nak, betegdokumentációjának, mûködési rendjének kidol-
gozásában, az anyagi készletek megalakításában.

– A sérültek, betegek magas szakmai színvonalon tör-
ténõ ellátása érdekében az Állami Egészségügyi Központ-
ban és egyéb egészségügyi intézetben készül a szakfelada-
tainak végrehajtására, klinikai gyakorlatának szinten tartá-
sára.

– Részt vesz a hazai, külföldi katonai, nyelvi és egész-
ségügyi szakmai felkészítéseken, kiképzéseken és tovább-
képzéseken.

6. A Dandár Egészségügyi Központ beosztásaira pá-
lyázók további általános feladatai alkalmazás esetén:

– Megszervezi, irányítja, ellenõrzi a részleg napi mun-
káját.

– Ellenõrzi, végzi a betegdokumentációt.
– Felel a részleg anyagi készleteinek biztosításáért, or-

vosi berendezéseinek, technikai eszközeinek mûködõké-
pességéért, javíttatásáért, karbantartásáért.

7. A beosztások ellátására pályázhatnak mindazon ma-
gyar állampolgárok, akik a pályázati feltételben írt köve-
telményeknek megfelelnek.

B) A pályázatra kiírt beosztások részletes adatai:

1. Az ellátandó beosztás megnevezése: MH HEK
Csapat és Misszió egészségügyi biztosító osztály, ad-
junktus (2 beosztás)

a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
b) A pályázat feltételei:
– általános orvosi diploma,
– szakvizsga: traumatológia, sebész, ortopédia, anesz-

teziológia és intenzív terápia, oxyológia és sûrgõsségi or-
vostan, háziorvostan, foglalkozás-orvostan szakvizsga
bármelyike,

– legalább 8 év szakmai gyakorlat.
c) Elõnyt jelent:
– szakmai vezetõi és szervezési gyakorlat,
– egyéb szakvizsga,
– egyéb nyelvvizsga.
d) A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MH

HEK Csapat és Misszió egészségügyi biztosító osztály,
adjunktus beosztására”

2. Az ellátandó beosztás megnevezése: MH HEK
Dandár Egészségügyi Központ, átvevõ-osztályozó rész-
leg, részlegvezetõ

a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
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b) Az MH HEK Dandár Egészségügyi Központ,
átvevõ-osztályozó részleg, részlegvezetõ fõ feladata
alkalmazás esetén:

– Irányítja az átvevõ-osztályozó részleg telepítését, be-
rendezését, kialakítja mûködési rendjét.

– Megszervezi az osztályozás rendszerét, a sérült és
betegáramlás fõ irányait, irányítja, ellenõrzi a beteg-
regisztrációt.

– Részt vesz a betegek, sérültek osztályozásában, ellá-
tásában.

c) A pályázat feltételei:
– általános orvosi diploma,
– szakvizsga: aneszteziológia és intenzív terápia, vagy

oxyológia és sûrgõsségi orvostan,
– legalább 2 éves szakmai vezetõi és szervezési gya-

korlat,
– legalább 8 év szakmai gyakorlat.
d) A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MH

HEK Dandár Egészségügyi Központ, átvevõ-osztályozó
részleg, részlegvezetõ beosztására”

3. Az ellátandó beosztás megnevezése: MH HEK
Dandár Egészségügyi Központ, mûtõrészleg, részleg-
vezetõ

a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
b) Az MH HEK Dandár Egészségügyi Központ,

Mûtõrészleg, részlegvezetõ fõ feladata alkalmazás ese-
tén:

– Irányítja a mûtõblokk telepítését, berendezését, kiala-
kítja mûködési rendjét,

– Megszervezi a mûtõrészleghez kerülõ sérültek, bete-
gek sebészeti ellátását, ellenõrzi a betegdokumentációt,

– Részt vesz a szakorvosi segélynyújtásban.
c) A pályázat feltételei:
– általános orvosi diploma,
– sebész vagy traumatológus szakvizsga,
– legalább 2 éves szakmai vezetõi és szervezési gya-

korlat,
– legalább 8 év szakmai gyakorlat.
d) A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MH

HEK Dandár Egészségügyi Központ, mûtõrészleg, rész-
legvezetõ beosztására”

4. Az ellátandó beosztás megnevezése: MH HEK
Dandár Egészségügyi Központ, belgyógyászati részleg,
részlegvezetõ

a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
b) Az MH HEK Dandár Egészségügyi Központ, bel-

gyógyászati részleg, részlegvezetõ feladata alkalmazás
esetén:

– Irányítja a belgyógyászati részleg telepítését, beren-
dezését, kialakítja mûködési rendjét.

– Részt vesz a belgyógyászati típusú betegek osztályo-
zásában, a belprofilú elsõ orvosi és szakorvosi segélynyúj-
tás végrehajtásában.

– Felel a fektetõben elhelyezett sérültek és betegek el-
látásáért, szállításra történõ elõkészítéséért, a gyógyultak
csapatukhoz való visszairányításáért.

c) A pályázat feltételei:
– általános orvosi diploma,
– belgyógyászat szakvizsga,
– legalább 2 éves szakmai vezetõi és szervezési gya-

korlat,
– legalább 8 év szakmai gyakorlat.
d) A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MH

HEK Dandár Egészségügyi Központ, belgyógyászati rész-
leg, részlegvezetõ beosztására”

5. Az ellátandó beosztás megnevezése: MH HEK
Dandár Egészségügyi Központ, egészségvédelmi rész-
leg, részlegvezetõ

a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
b) Az MH HEK Dandár Egészségügyi Központ,

egészségvédelmi részleg, részlegvezetõ feladata alkal-
mazás esetén:

– Irányítja az egészségvédelmi, fürdetõ-fertõtlenítõ
részleg telepítését, berendezését, kialakítja mûködési
rendjét.

– Részt vesz a kijelölt települési hely közegészség-
ügyi-járványügyi felderítésében.

– Felel a folyamatos közegészségügyi és járványügyi
felderítésért a dandár harcászati-hadmûveleti területén.

– Kidolgozza a járványvédelmi rendszabályokat, részt
vesz a járványvédelmi feladatok végrehajtásában.

– Felkészíti a fürdetõ-fertõtlenítõ raj állományát für-
detõ-fertõtlenítõ, személyi és ruházati mentesítési felada-
tok végrehajtására.

c) A pályázat feltételei:
– általános orvosi diploma,
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõ orvostan

szakvizsga,
– legalább 2 éves szakmai vezetõi és szervezési gya-

korlat,
– legalább 8 év szakmai gyakorlat.
d) A borítékon fel kell tüntetni: ,,Pályázat az MH

HEK Dandár Egészségügyi Központ, egészségvédelmi
részleg, részlegvezetõ beosztására”

6. Az ellátandó beosztás megnevezése: MH HEK
Dandár Egészségügyi Központ, gyógyszer és vérellátó
részleg, részlegvezetõ

a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
b) Az MH HEK Dandár Egészségügyi Központ,

gyógyszer és vérellátó részleg, részlegvezetõ feladata
alkalmazás esetén:

– Irányítja a részleg telepítését, berendezését, kialakítja
mûködési rendjét.

– Tervezi, szervezi a vér-, vérkészítmények igénylését,
utánpótlását.

1062 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/8. szám



– Ellenõrzi a beérkezõ és kiadásra kerülõ vér-, vérké-
szítményeket, azok tárolását, felhasználását, a szükséges
okmányok vezetését, a nyilvántartást.

– Részt vesz a helyzetjelentés elkészítésében.
c) A pályázat feltételei:
– általános orvosi diploma,
– transzfuziológia szakvizsga, vagy szakvizsga jelölt,
– legalább 8 év szakmai gyakorlat.
d) A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MH

HEK Dandár Egészségügyi Központ, gyógyszer és vérel-
látó részleg, részlegvezetõ beosztására”

C) Egyéb követelmények a pályázatok benyújtásá-
val kapcsolatosan

1. A pályázatnak tartalmazni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– az Orvosok Országos Nyilvántartásba vételérõl szóló

igazolvány másolatát,
– mûködési nyilvántartás megújításáról szóló határozat

másolatát,
– a végzettséget, képzettséget és nyelvismeretet tanúsí-

tó okiratok hiteles másolatait,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a

pályázati anyagába való betekintéshez a bírálóbizottság
részérõl.

2. A pályázat benyújtásának határideje: a Honvé-
delmi Közlönyben történõ megjelenést (2008. február 28.)
követõ 30. nap.

3. A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani: MH
Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ 1134
Budapest, Lehel u. 35–37.

A pályázatokat a vonatkozó jogszabályi elõírásoknak
megfelelõen az MH HEK parancsnoka által kijelölt bizott-
ság bírálja el a jelentkezési határidõ lejártát követõ 15 na-
pon belül.

A pályázók a pályázat eredményérõl az elbírálást köve-
tõ 30 napon belül írásos értesítést kapnak.

Valamennyi pályázat titkosan kezelendõ, azok tartalma
csak az érintettek elõzetes hozzájárulásával hozható nyil-
vánosságra.

A pályázattal kapcsolatos egyéb információt az MH
HEK ad. (tel.: 236-5153)

Az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Köz-
pont (a továbbiakban: MH HEK) parancsnoka (MH egész-
ségügyi fõnök) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõ-
déses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi
XCV. törvény 49. § (1) és (7) bekezdése, valamint a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
23. § (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet az MH HEK

alábbi századosi rendfokozattal rendszeresített beosztá-
saira:

A) Általános feltételek:

1. A beosztások adatai:

– Beosztásba történõ kinevezés: határozatlan idõtar-
tamú, szerzõdéses jogviszony esetében határozott idejû

– Beosztási illetményfokozat: I/III.

– Rendszeresített rendfokozat: százados

– Munkaköri fizetési osztály: H-J (amennyiben köz-
alkalmazottal is betölthetõ)

2. A pályázat általános feltételei:

– egészségi, fizikai, pszichikai alkalmasság,

– nyelvi követelmény: állami vagy államilag elismert
C típusú középfokú nyelvvizsga (angol, német, francia),

– egyetemi végzettség,

– katonai szolgálat vállalása,

– nemzetbiztonsági követelményeknek való megfe-
lelés,

– köztisztviselõknél és közalkalmazottaknál erkölcsi
bizonyítvány,

– külföldi szolgálat vállalása.

3. A pályázatok elbírálása során elõnyt jelent:

– a beosztás ellátásához szükséges diploma mellett más
szakmai humán profilú egyetemi végzettség,

– jártasság béke és háborús egészségügyi ellátás szer-
vezésében és irányításában,

– kommunikációs készség, jó szervezõi és tárgyalóké-
pesség,

– szakvizsga,

– egyéb idegennyelv-ismeret,

– a Hjt. és Hszt. szerinti hivatásos vagy szerzõdéses
szolgálati viszony.

4. A Csapat és Misszió egészségügyi biztosító osztály
beosztásaira pályázók általános feladatai:

– A sérültek, betegek magas színvonalon történõ ellá-
tása érdekében szakképzettségének megfelelõ szakmai te-
vékenység folytatása az Állami Egészségügyi Központban
és egyéb egészségügyi intézetben,

– A katonai szervezeteknél az egészségügyi biztosítás-
ban való részvétel,

– A külföldi missziós feladatok során a magyar, illetve
többnemzetiségû egészségügyi alegységeknél, tábori
egészségügyi intézeteknél szakorvosi munka végzése.

– Hazai és külföldi katonai, nyelvi, egészségügyi szak-
mai felkészítéseken, kiképzéseken, továbbképzéseken
való részvétel.
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5. A Dandár Egészségügyi Központ beosztásaira pá-
lyázók általános feladatai:

– Végzi a beosztásából adódó szakfeladatokat, részt
vesz az egészségügyi biztosítási feladatok végrehajtá-
sában,

– A sérültek, betegek magas szakmai színvonalon tör-
ténõ ellátása érdekében, az Állami Egészségügyi Központ-
ban és egyéb egészségügyi intézetben készül a szakfelada-
tainak végrehajtására, klinikai gyakorlatának szinten tartá-
sára,

– Részt vesz a hazai, külföldi katonai, nyelvi és egész-
ségügyi szakmai felkészítéseken, kiképzéseken és tovább-
képzéseken.

6. A Dandár Egészségügyi Központ beosztásaira pá-
lyázók további általános feladatai alkalmazás esetén:

– Részt vesz a funkcionális részleg telepítésében.
– Végzi a munkaköri leírásában meghatározott, funk-

cionális részleg szerinti szakorvosi feladatokat.
– Vezeti, ellenõrzi a betegdokumentációt.

7. A beosztások ellátására pályázhatnak mindazon ma-
gyar állampolgárok, akik a pályázati feltételben írt köve-
telményeknek megfelelnek.

B) A pályázatra kiírt beosztások részletes adatai:

1. Az ellátandó beosztás megnevezése: MH HEK
Csapat és Misszió egészségügyi biztosító osztály, alor-
vos (5 beosztás)

a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
b) A pályázat feltételei:
– általános orvosi diploma,
– szakvizsga: traumatológia, sebész, ortopédia, anesz-

teziológia és intenzív terápia, oxyológia és sûrgõsségi
orvostan, háziorvostan, foglalkozás-orvostan szakvizsga
bármelyike, traumatológia, sebész, ortopédia esetén szak-
orvosjelöltnek is,

– legalább 4 év szakmai gyakorlat.
c) A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MH

HEK Csapat és Misszió egészségügyi biztosító osztály,
alorvos beosztására”.

2. Az ellátandó beosztás megnevezése: MH HEK
Dandár Egészségügyi Központ, átvevõ-osztályozó rész-
leg, orvos (részlegvezetõ helyettes)

a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
b) Dandár Egészségügyi Központ, átvevõ-osztályo-

zó részleg, orvos (részlegvezetõ helyettes) feladata al-
kalmazás esetén:

– A telepíthetõ dandár egészségügyi központ átvevõ-
osztályozó részlege mûködési feltételeinek kidolgozásában,
a folyamatos mûködtetéshez szükséges anyagi-technikai esz-
közök biztosításában való részvétel,.

– A dd. eü. kp.-hoz érkezõ sérültek, betegek fogadása,
(segélynyújtás formájának, sürgõsségi fokának, ellátó

funkcionális részleg meghatározása), szállítási (következõ
ellátási szint, szállítóeszk. meghatározásával) osztályozás,
segélynyújtás.

– A dd. eü. kp. egyéb funkcionális részlegeiben szük-
ség esetén a belgyógyász szakorvosi feladatok végzése.

c) A pályázat feltételei:
– általános orvosi diploma,
– belgyógyász szakvizsga, vagy szakorvosjelölt.
d) Elõnyt jelent:
– szakmai, vezetõi gyakorlat,
– szakirányú szakvizsga,
– egyéb, elsõsorban aneszteziológia és intenzív terápia

vagy oxyológia és sûrgõsségi orvostan szakvizsga.
e) A borítékon fel kell tüntetni: ,,Pályázat az MH

HEK Dandár Egészségügyi Központ, átvevõ-osztályozó
részleg, orvos (részlegvezetõ helyettes) beosztására”

3. Az ellátandó beosztás megnevezése: Az MH HEK
Dandár Egészségügyi Központ, átvevõ-osztályozó rész-
leg, orvos

a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
b) A Dandár Egészségügyi Központ, átvevõ-osztá-

lyozó részleg, orvos feladata alkalmazás esetén:
– A dd. eü. kp.-hoz érkezõ sérültek, betegek fogadása,

(segélynyújtás formájának, sürgõsségi fokának, ellátó
funkcionális részleg meghatározása), szállítási (következõ
ellátási szint, szállítóeszk. meghatározásával) osztályozás,
segélynyújtás.

c) A pályázat feltételei:
– általános orvosi diploma,
– aneszteziológia és intenzív terápia szakvizsga, vagy

szakorvosjelölt.
d) Elõnyt jelent:
– szakmai gyakorlat,
– szakirányú szakvizsga,
– egyéb, elsõsorban oxyológia és sûrgõsségi orvostan

szakvizsga,
– egyéb nyelvvizsga.
e) A borítékon fel kell tüntetni: ,,Pályázat az MH

HEK Dandár Egészségügyi Központ, átvevõ-osztályozó
részleg, orvos beosztására”

4. Az ellátandó beosztás megnevezése: Az MH HEK
Dandár Egészségügyi Központ, mûtõrészleg, orvos
(részlegvezetõ helyettes)

a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
b) Dandár Egészségügyi Központ, Mûtõrészleg,

orvos (részlegvezetõ helyettes) feladata alkalmazás
esetén:

– A telepíthetõ dandár egészségügyi központ mûtõ-
részlege mûködési feltételeinek kidolgozásában, a folya-
matos mûködtetéshez szükséges anyagi-technikai eszkö-
zök biztosításában való részvétel,

– Alkalmazás esetén a mûtõ-kötözõ blokkban az élet-,
végtag- és funkciómentõ sebészeti beavatkozások végzése.
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c) A pályázat feltételei:
– általános orvosi diploma,
– traumatológia, ortopédia szakvizsga vagy szakorvos-

jelölt.
d) Elõnyt jelent:
– szakmai gyakorlat,
– szakirányú szakvizsga,
– egyéb, elsõsorban sebészet szakvizsga,
– egyéb nyelvvizsga.
e) A borítékon fel kell tüntetni: ,,Pályázat az MH

HEK Dandár Egészségügyi Központ, mûtõrészleg, orvos
(részlegvezetõ helyettes) beosztására”

5. Az ellátandó beosztás megnevezése: Az MH HEK
Dandár Egészségügyi Központ, mûtõrészleg, orvos

a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
b) A pályázat feltételei:
– általános orvosi diploma,
– sebészet szakvizsga vagy szakorvosjelölt.
c) Elõnyt jelent:
– szakmai gyakorlat,
– szakirányú szakvizsga,
– egyéb, elsõsorban traumatológia, orthopedia szak-

vizsga.
d) A borítékon fel kell tüntetni: ,,Pályázat az MH

HEK Dandár Egészségügyi Központ, mûtõrészleg, orvos
beosztására”

6. Az ellátandó beosztás megnevezése: Az MH HEK
Dandár Egészségügyi Központ, mûtõrészleg, orvos
(3 beosztás)

a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
b) Dandár Egészségügyi Központ, mûtõrészleg, or-

vos feladata alkalmazás esetén:
– A mûtõ-kötözõ blokkban, szükség esetén egyéb

funkcionális részlegben az ellátandó betegek részére a mû-
téti érzéstelenítés meghatározása, az érzéstelenítés elvég-
zése, a beteg állapotának folyamatos ellenõrzése a mûtét
alatt.

c) A pályázat feltételei:
– általános orvosi diploma,
– aneszteziológia, intenzív terápia szakvizsga vagy

szakorvos jelölt.
d) Elõnyt jelent:
– szakmai gyakorlat,
– szakirányú szakvizsga,
– egyéb szakvizsga.
e) A borítékon fel kell tüntetni: ,,Pályázat az MH

HEK Dandár Egészségügyi Központ, mûtõrészleg, orvos
beosztására”

7. Az ellátandó beosztás megnevezése: Az MH HEK
Dandár Egészségügyi Központ, belgyógyászati részleg,
orvos (részlegvezetõ helyettes)

a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest

b) Dandár Egészségügyi Központ, belgyógyászati
részleg, orvos (részlegvezetõ helyettes) feladata alkal-
mazás esetén:

– A telepíthetõ dandár egészségügyi központ belgyó-
gyászati részlege mûködési feltételeinek kidolgozásában,
a folyamatos mûködtetéshez szükséges anyagi-technikai
eszközök biztosításában való részvétel.

– Alkalmazás esetén, a dd. eü. kp.-hoz érkezõ pszichiát-
riai típusú megbetegedésben szenvedõk járóbeteg ellátása.

– A dd. eü. kp. különbözõ funkcionális részlegeiben a
fekvõbetegek részére pszichiátriai szakellátás nyújtása,
konzílium biztosítása.

c) A pályázat feltételei:
– általános orvosi diploma,
– pszichiátria szakvizsga vagy szakorvosjelölt.
d) Elõnyt jelent:
– szakmai gyakorlat,
– szakirányú szakvizsga.
e) A borítékon fel kell tüntetni: ,,Pályázat az MH

HEK Dandár Egészségügyi Központ, belgyógyászati rész-
leg, orvos (részlegvezetõ helyettes) beosztására”

8. Az ellátandó beosztás megnevezése: Az MH HEK
Dandár Egészségügyi Központ, diagnosztikai részleg,
orvos (részlegvezetõ helyettes)

a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
b) Dandár Egészségügyi Központ, diagnosztikai

részleg, orvos (részlegvezetõ helyettes) feladata alkal-
mazás esetén:

– A telepíthetõ dandár egészségügyi központ diagnosz-
tikai részlege mûködési feltételeinek kidolgozásában, a fo-
lyamatos mûködtetéshez szükséges anyagi-technikai esz-
közök biztosításában való részvétel,

– A dd. eü. kp. különbözõ funkcionális részlegeiben
rtg. vizsgálat végzése, értékelése.

c) A pályázat feltételei:
– általános orvosi diploma,
– radiológia szakvizsga vagy szakorvosjelölt.
d) Elõnyt jelent:
– szakmai gyakorlat,
– szakirányú szakvizsga.
e) A borítékon fel kell tüntetni: ,,Pályázat az MH

HEK Dandár Egészségügyi Központ, diagnosztikai rész-
leg, orvos (részlegvezetõ helyettes) beosztására”

9. Az ellátandó beosztás megnevezése: Az MH HEK
Dandár Egészségügyi Központ, gyógyszer és vérellátó
részleg, gyógyszerész (részlegvezetõ helyettes)

a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
b) Dandár Egészségügyi Központ, gyógyszer és vér-

ellátó részleg, gyógyszerész (részlegvezetõ helyettes)
feladata alkalmazás esetén:

– Tervezi, szervezi az egészségügyi anyagok igénylé-
sét, utánpótlását.
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– Elkészíti az igényléseket mind a funkcionális részle-
gek, mind az alárendelt segélyhelyek vonatkozásában.

– Ellenõrzi a beérkezõ és kiadásra kerülõ gyógyszere-
ket és más egészségügyi anyagokat, a vér-, vérkészítmé-
nyek beszerzését, azok tárolását, felhasználását, a szüksé-
ges okmányok vezetését, az anyagnyilvántartást.

– Megszervezi az orvosi mûszerek és eszközök kisjaví-
tását, közép- és nagyjavításra szállíttatását.

– Részt vesz a helyzetjelentés elkészítésében.
c) A pályázat feltételei:
– gyógyszerész diploma, pályakezdõnek is.
d) Elõnyt jelent:
– szakmai gyakorlat,
– szakgyógyszerész szakvizsga.
e) A borítékon fel kell tüntetni: ,,Pályázat az MH

HEK Dandár Egészségügyi Központ, gyógyszer és vérel-
látó részleg, gyógyszerész (részlegvezetõ helyettes) be-
osztására”

10. Egyéb követelmények a pályázatok benyújtásá-
val kapcsolatosan:

a) A pályázatnak tartalmazni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,

– a végzettséget, képzettséget és nyelvismeretet tanú-
sító okiratok hiteles másolatait,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a
pályázati anyagába való betekintéshez a bírálóbizottság
részérõl.

b) A pályázat benyújtásának határideje: a Hon-
védelmi Közlönyben történõ megjelenést (2008. feb-
ruár 8.) követõ 30. nap.

c) A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani: MH
Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ 1134
Budapest, Lehel u. 35–37.

A pályázatokat a vonatkozó jogszabályi elõírásoknak
megfelelõen az MH HEK parancsnoka által kijelölt bizott-
ság bírálja el a jelentkezési határidõ lejártát követõ 15 na-
pon belül.

A pályázók a pályázat eredményérõl az elbírálást kö-
vetõ 30 napon belül írásos értesítést kapnak.

Valamennyi pályázat titkosan kezelendõ, azok tartalma
csak az érintettek elõzetes hozzájárulásával hozható nyil-
vánosságra.

A pályázattal kapcsolatos egyéb információt az MH
HEK ad. (tel.: 236–5153)

1066 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/8. szám



A Külügyminisztérium közleménye
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II.
A gazdasági kapcsolatok eseményei

A magyar–EU kereskedelmi kapcsolatok alakulása
2007. október havi adatok alapján

2007. X. hónap adatai szerint az EU többi 26 tagállamá-
ba való kiszállítás (1. számú táblázat) 44 895 M eurót
(2006. I–X. hónapjában 38 143 M eurót), a beérkezés
39 918 M eurót (2006. I–X. hónapjában 35 348 M eurót) tett
ki, így 2007. októberben a múlt év azonos idõszakához ké-
pest, euróban mérve, a kiszállítások 17,7%-kal emelkedtek,
a beérkezések 12,9%-kal nõttek. Ugyanezen idõszakban a
magyar összkivitel közel azonos mértékben, 17,6%-kal
(48 066 M euróról 56 503 M euróra) bõvült, az összbehoza-
tal az EU-tagállamokból való beérkezésnél valamivel job-
ban nõtt, 13,2%-kal (50 227 M euróról 56 859 M euróra).
Ennek megfelelõen a tagországok részesedése a magyar ki-
vitelben 79,5%-ot (2006. I–X. hónapjában 79,3%), a
behozatalban 70,2%-ot (2006. I–X. hónapjában 70,0%)
tett ki.

A fentiek szerint a forgalom egyenlege az egy évvel ko-
rábbi azonos idõszakban regisztrált 2795 M eurós többlethez
képest most 4977 M eurós többletet mutatott, miközben a
teljes magyar forgalomban mért elõzõ évi deficit 2161 M
euróról 2007. októberében 356 M euróra csökkent.

Az EU-tagországokkal bonyolított forgalmunkban az
export-rangsor lényegesen átrendezõdött, Ausztria korábbi
tartósan második helyérõl lecsúszott a 4. helyre, Olaszor-
szág és Franciaország is megelõzte, sõt most az 1–10. hó
adatai alapján Szlovákia is. Nagy-Britannia sokáig az
5–6. legfontosabb exportpartnerünk volt, most azonban az
utóbbi hónapok tendenciája alapján Románia és Lengyel-
ország forgalma is nagyon közel került hozzá.

A tagországokkal lebonyolított áruforgalom szerke-
zete a SITC árufõcsoportok szerinti megoszlás alapján a
következõként alakult (2. számú táblázat):

A kiszállításban az élelmiszerek 2920 M eurót tettek ki,
részesedésük így 6,5% (2006. X. hónapjában 5,1%), a
nyersanyagok értéke 958 M euró volt, mely 2,1%-os súlyt
jelent (2006. X. hónapjában 2,1%), az energiahordozók
891 M eurót értek el, ez 2,0%-os részesedés (2006. X. hó-

napjában 2,1%), a feldolgozott termékek értéke 12 363 M
euró volt, ez 27,6%-os hányadnak felel meg (2006. X. hó-
napjában 28,0%), míg a gépek és berendezések 27 763 M
eurós forgalma 61,8%-os részarányt képvisel (2006. X. hó-
napjában 62,7%).

A beérkezések esetében az élelmiszerek 2174 M eurót
tettek ki, így részesedésük 5,4% (2006. X. hónapjában
5,2%), a nyersanyagok értéke 644 M euró volt, mely
1,6%-os súlyt jelent (2006. X. hónapjában 1,6%), az ener-
giahordozókból 1289 M euró értékû érkezett be, ami
3,2%-os részaránynak felel meg (2006. X. hónapjában
3,7%), a feldolgozott termékek beérkezése 16 175 M eurót
ért el, ez 40,6%-os hányadnak felelt meg (2006. X. hónap-
jában 40,0%), míg a gépek és berendezések cikkcsoport
19 637 M eurós beérkezéssel 49,2%-os részesedést repre-
zentált (2006. X. hónapjában 49,5%).

Tájékoztatásul közöljük az EU-n kívüli legfontosabb
partnerországokkal lebonyolított forgalom adatait is
(3. számú táblázat).

Ezek szerint 2007. elsõ tíz hónapjában az átlagot lénye-
gesen meghaladóan nõtt kivitelünk Oroszországba (+41%),
Ukrajnába (+37%), szintén az átlag felett alakult a Szerbiá-
ba (+51%), valamint a Svájcba (+37%) irányuló exportunk
is. Kisebb részesedéssel bír, de jelentõs növekedést mutat a
kanadai (+31%) exportforgalom. A Kínába irányuló export
üteme is az átlag feletti mértékben nõtt (+23%). A horvát-
országi (+11%) exportunk az országos átlagnál kisebb mér-
tékben nõtt. Az USA-ba és Japánba irányuló export vala-
melyest csökkent az elõzõ évi szinthez képest.

Behozatalunkban a legnagyobb részesedéssel bíró relá-
ciók közül az orosz forgalom kismértékben csökkent
(–8%) az elõzõ évihez képest. A kisebb volumenû ukrajnai
(+29%) és Szerbiából (+40%), valamint Horvátországból
(+135%) származó, továbbá a kanadai (+97%) behozatal is
jelentõsen emelkedett. Az országos átlag körül alakult a kí-
nai (+15%), a japán (+12%) és az USA-ból származó
(+12%) importunk. Svájcból a behozatal csökkent.



1. számú táblázat

Az Európai Unió 27 tagországán belül bonyolított 2007. január–október havi áruforgalom
(feladó/rendeltetési országok szerint)

M.e.: M EUR

ORSZÁG

KISZÁLLÍTÁS BEÉRKEZÉS

2006 2007
Index

2007/2006

Megoszlás
(%)

2007-ben
2006 2007

Index
2007/2006

Megoszlás
(%)

2007-ben

Németország 14 346 16 430 114,5% 29,1% 13 761 15 632 113,6% 27,5%

Olaszország 2 633 3 136 119,1% 5,6% 2 328 2 585 111,0% 4,5%

Franciaország 2 257 2 653 117,6% 4,7% 2 407 2 462 102,3% 4,3%

Ausztria 2 352 2 553 108,5% 4,5% 3 149 3 410 108,3% 6,0%

Szlovákia 1 808 2 564 141,8% 4,5% 1 346 1 765 131,1% 3,1%

Románia 1 909 2 537 132,9% 4,5% 1 140 1 286 112,8% 2,3%

Nagy Britannia 2 140 2 445 114,2% 4,3% 1 203 1 429 118,8% 2,5%

Lengyelország 1 920 2 389 124,4% 4,2% 2 149 2 251 104,8% 4,0%

Csehország 1 631 2 111 129,4% 3,7% 1 526 1 982 129,9% 3,5%

Spanyolország 1 630 1 777 109,0% 3,1% 709 852 120,2% 1,5%

Hollandia 1 456 1 777 122,0% 3,1% 2 159 2 395 111,0% 4,2%

Belgium 983 879 89,5% 1,6% 1 067 1 149 107,7% 2,0%

Svédország 526 546 103,8% 1,0% 728 695 95,5% 1,2%

Szlovénia 522 558 107,0% 1,0% 297 527 177,0% 0,9%

Bulgária 354 531 149,8% 0,9% 78 79 101,0% 0,1%

Dánia 297 402 135,5% 0,7% 306 379 123,9% 0,7%

Görögország 255 358 140,4% 0,6% 51 64 123,6% 0,1%

Portugália 291 321 110,3% 0,6% 106 124 116,6% 0,2%

Finnország 287 245 85,1% 0,4% 369 413 112,0% 0,7%

Írország 217 244 112,3% 0,4% 249 255 102,4% 0,4%

Litvánia 129 153 118,4% 0,3% 29 36 123,4% 0,1%

Lettország 66 108 164,7% 0,2% 7 12 157,5% 0,0%

Észtország 76 85 112,2% 0,2% 72 38 53,0% 0,1%

Ciprus 33 40 121,5% 0,1% 8 15 189,5% 0,0%

Luxemburg 21 46 220,8% 0,1% 49 66 135,9% 0,1%

Málta 4 7 175,0% 0,0% 55 19 34,3% 0,0%

EU összesen 38 143 44 895 117,7% 79,5% 35 348 39 918 112,9% 70,2%

Magyarország összesen 48 066 56 503 117,6% 100,0% 50 227 56 859 113,2% 100,0%
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2. számú táblázat

Az EU 27 országon belüli árucsere-forgalom struktúrájának változása SITC Árufõcsoportok szerint
2007. január–október hónapban

Árufõcsoport

Kiszállítás Beérkezés

2006
M euró

2006
%

2007
M euró

2007
%

2006
M euró

2006
%

2007
M euró

2007
%

Élelmiszerek, ital, dohány 1934 5,1 2920 6,5 1845 5,2 2174 5,4

Nyersanyagok 811 2,1 958 2,1 583 1,6 644 1,6

Energiahordozók 804 2,1 891 2,0 1309 3,7 1289 3,2

Feldolgozott termékek 10695 28,0 12363 27,6 14147 40,0 16175 40,6

Gépek, gépi berendezések 23898 62,7 27763 61,8 17464 49,5 19637 49,2

Összesen 38142 100,0 44895 100,0 35348 100,0 39919 100,0

3. számú táblázat

Külkereskedelmi termékforgalom 2007. január-október hóban
(feladó/rendeltetési országok szerint)

M.e.: M EUR

ORSZÁG

KISZÁLLÍTÁS BEÉRKEZÉS EGYENLEG

2006 2007
Index

2007/2006
2006 2007

Index
2007/2006 2006 2007

EU 27 ország 38 143 44 895 117,7% 35 348 39 918 112,9% 2 795 4 977

Egyes kiemelt EU-n kívüli országok KIVITEL BEHOZATAL

Horvátország 736 822 111,6% 108 254 234,6% 628 568

Szerbia 459 695 151,3% 110 154 139,8% 349 541

Svájc 457 626 137,1% 499 472 94,5% –42 154

Oroszország 1 238 1 748 141,2% 4 151 3 829 92,2% –2913 –2081

Ukrajna 792 1 086 137,2% 560 724 129,2% 232 362

USA 1 344 1 334 99,3% 857 960 112,0% 487 374

Kanada 79 103 131,2% 70 139 197,0% 9 –36

Japán 246 245 99,3% 1 447 1 624 112,2% –1201 –1379

Kína 510 628 123,0% 2 546 2 929 115,0% –2036 –2301

Magyarország összesen 48 066 56 503 117,6% 50 227 56 859 113,2% –2161 –356
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2008. február 6–13.)

(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

32. 51. évfolyam L 32. szám (2008. február 6.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 104/2008/EK rendelete (2008. február 5.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 105/2008/EK rendelete (2008. február 5.) az 1255/1999/EK tanácsi rendelet
részletes alkalmazási szabályainak a vajpiaci intervenció tekintetében történõ megállapítá-
sáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/96/EK:

* A Bizottság határozata (2007. december 20.) a Belgium által Vallóniára vonatkozóan kérel-
mezett eltérésnek a vizek mezõgazdasági eredetû nitrátszennyezéssel szembeni védelmérõl
szóló 91/676/EGK tanácsi irányelv alapján való engedélyezésérõl [az értesítés a C(2007)
6643. számú dokumentummal történt]

2008/97/EK:

* A Bizottság határozata (2008. január 30.) a 93/52/EGK határozat Olaszország egyes köz-
igazgatási területeinek hivatalosan brucellózismentessé (B. melitensis) nyilvánítása, vala-
mint a 2003/467/EK határozat Olaszország egyes közigazgatási területeinek hivatalosan
szarvasmarha-tuberkulózistól és szarvasmarha-brucellózistól mentessé és Lengyelország
egyes közigazgatási területeinek hivatalosan szarvasmarhák enzootikus leukózisától men-
tessé nyilvánítása tekintetében történõ módosításáról [az értesítés a C(2008) 324. számú do-
kumentummal történt]1

1EGT-vonatkozású szöveg
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33. 51. évfolyam L 33. szám (2008. február 7.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 111/2008/EK rendelete (2008. február 6.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 112/2008/EK rendelete (2008. február 6.) egyes elnevezéseknek az oltalom alatt
álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzésérõl [Nošovic-
ké kysané zelí (OEM), Pardubický perník (OFJ), Aceite del Baix Ebre-Montsià; vagy Oli del
Baix Ebre-Montsià; (OEM)]

* A Bizottság 113/2008/EK rendelete (2008. február 6.) a vámkontingenseknek a harmadik
országokból importált tartósított gomba tekintetében történõ megnyitásáról és kezelésérõl
szóló 1979/2006/EK rendelet módosításáról

* A Bizottság 114/2008/EK rendelete (2008. február 6.) az 1290/2005/EK tanácsi rendeletnek
az EMGA és az EMVA keretében a kifizetõ ügynökségek számlavezetésére, a kiadásigazoló
és a bevételi nyilatkozatokra, valamint a kiadások visszatérítési feltételeire vonatkozó rész-
letes alkalmazási szabályairól szóló 883/2006/EK rendelet módosításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

AJÁNLÁSOK

Bizottság

2008/98/EK:

* A Bizottság ajánlása (2007. december 6.) a piperazin; ciklohexán; metilén-difenil-diizocia-
nát; but-2-in-1,4-diol; metil-oxirán; anilin; 2-etilhexilakrilát; 1,4-diklórbenzén 3,5-dinitro-
2,6-dimetil-4-tert-butil-aceto-fenon; di-(2-etilhexil)-ftalát; fenol; 5-tercbutil-2,4,6-trinitro-
m-xilén nevû anyagokkal kapcsolatos kockázatcsökkentõ intézkedésekrõl [az értesítés a
C(2007) 5901. számú dokumentummal történt]1

34. 51. évfolyam L 34. szám (2008. február 8.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 115/2008/EK rendelete (2008. február 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/99/EK, Euratom:

* A Bizottság határozata (2007. december 19.) az Európai Atomenergia-közösségnek a nuk-
leáris anyagok és a nukleáris létesítmények fizikai védelmérõl szóló egyezményhez történõ
csatlakozásáról

1EGT-vonatkozású szöveg
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NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL
ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Bizottság

2008/100/EK:

* A légi közlekedésrõl szóló, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött
megállapodással létrehozott Közösség–Svájc Légiközlekedési Vegyes Bizottság 1/2007 ha-
tározata (2007. december 5.) a légi közlekedésrõl szóló, az Európai Közösség és a Svájci Ál-
lamszövetség között létrejött megállapodás mellékletének helyettesítésérõl

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2008/101/KKBP határozata (2008. január 28.) az Európai Unió csádi köztársasági
és közép-afrikai köztársasági katonai mûveletének megkezdésérõl (EUFOR Tchad/RCA)

35. 51. évfolyam L 35. szám (2008. február 9.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Bizottság 116/2008/EK rendelete (2008. január 28.) az Iránnal szembeni korlátozó intéz-
kedésekrõl szóló 423/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról

* A Bizottság 117/2008/EK rendelete (2008. január 28.) a Koreai Népi Demokratikus Köztár-
sasággal szembeni korlátozó intézkedésekrõl szóló, 2007. március 27-i 329/2007/EK tanácsi
rendelet módosításáról

36. 51. évfolyam L 36. szám (2008. február 9.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 118/2008/EK rendelete (2008. február 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 119/2008/EK rendelete (2008. február 7.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra
szerinti besorolásáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/102/EK:

* A Bizottság határozata (2008. február 1.) a költségvetési rendelet végrehajtására vonatkozó
részletes szabályok megállapításáról szóló 2342/2002/EK, Euratom rendelet 157. cikkének
b) pontjában és 158. cikke (1) bekezdésében említett küszöbértékek felülvizsgálatáról

1072 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/8. szám

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2008:35:SOM:HU:HTML
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2008:36:SOM:HU:HTML


AJÁNLÁSOK

Bizottság

2008/103/EK:

* A Bizottság ajánlása (2008. február 4.) a gabonafélékben, valamint egyes egyéb növényi ere-
detû termékekben és felületükön található megengedett növényvédõszermaradék-határér-
tékre vonatkozó elõírásnak való megfelelést biztosító 2008. évi összehangolt közösségi ellen-
õrzési programról és a 2009. évi nemzeti ellenõrzési programokról [az értesítés a C(2008)
369. számú dokumentummal történt]1

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2008/104/KKBP közös álláspontja (2008. február 8.) a Macedónia volt Jugoszláv Köz-
társaság (MK) szélsõségeseivel szembeni korlátozó intézkedésekrõl szóló 2004/133/KKBP közös
álláspont meghosszabbításáról és módosításáról

37. 51. évfolyam L 37. szám (2008. február 12.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 120/2008/EK rendelete (2008. február 11.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belé-
pési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 121/2008/EK rendelete (2008. február 11.) az állatok etetésére szolgáló készít-
mények (KN-kód: 2309) keményítõtartalmának meghatározására szolgáló analitikai mód-
szer megállapításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

MEGÁLLAPODÁSOK

Tanács

* Tájékoztatás az Európai Gazdasági Közösség és a San Marino Köztársaság közötti együtt-
mûködésrõl és vámunióról szóló megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Ro-
mániának az Európai Unióhoz való csatlakozását követõen szerzõdõ félként való részvételé-
rõl szóló jegyzõkönyv hatálybalépésérõl

38. 51. évfolyam L 38. szám (2008. február 13.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 122/2008/EK rendelete (2008. február 12.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belé-
pési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1EGT-vonatkozású szöveg
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* A Bizottság 123/2008/EK rendelete (2008. február 12.) a mezõgazdasági termékek ökológiai
termelésérõl, valamint a mezõgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölések-
rõl szóló 2092/91/EGK tanácsi rendelet VI. mellékletének módosításáról és javításáról

* A Bizottság 124/2008/EK rendelete (2008. február 12.) az 1535/2003/EK rendelettõl a körte
2007/2008-as gazdasági évi szállítási idõszaka tekintetében való eltérésrõl

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/105/EK:

* A Bizottság Határozata (2008. február 11.) a harmadik országok által a 96/23/EK tanácsi
irányelvvel összhangban benyújtott szermaradék-megfigyelési tervek jóváhagyásáról szóló
2004/432/EK határozat módosításáról [az értesítés a C(2008) 421. számú dokumentummal
történt]1

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2008/106/KKBP együttes fellépése (2008. február 12.) az Európai Unió moldovai
különleges képviselõje megbízatásának meghosszabbításáról

* A Tanács 2008/107/KKBP együttes fellépése (2008. február 12.) az Európai Unió közép-
ázsiai különleges képviselõje megbízatásának meghosszabbításáról

* A Tanács 2008/108/KKBP együttes fellépése (2008. február 12.) az Európai Uniónak az
Afrikai Nagy Tavak régiójáért felelõs különleges képviselõje megbízatásának módosításá-
ról és meghosszabbításáról

* A Tanács 2008/109/KKBP közös álláspontja (2008. február 12.) a Libériával szembeni kor-
látozó intézkedésekrõl

* A Tanács 2008/110/KKBP együttes fellépése (2008. február 12.) az Európai Unió szudáni
különleges képviselõje megbízatásának módosításáról és meghosszabbításáról

39. 51. évfolyam L 39. szám (2008. február 13.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* Az Európai Parlament és a Tanács 106/2008/EK rendelete (2008. január 15.) az irodai be-
rendezésekre vonatkozó közösségi energiahatékonysági címkézési programról (átdolgozott
változat)

* Az Európai Parlament és a Tanács 107/2008/EK rendelete (2008. január 15.) az élelmisze-
rekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló
1924/2006/EK rendeletnek a bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök tekintetében
történõ módosításáról

1EGT-vonatkozású szöveg
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* Az Európai Parlament és a Tanács 108/2008/EK rendelete (2008. január 15.) a vitaminok,
ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történõ hozzáadásáról szóló
1925/2006/EK rendelet módosításáról

* Az Európai Parlament és a Tanács 109/2008/EK rendelete (2008. január 15.) az élelmi-
szerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló
1924/2006/EK rendelet módosításáról

* Az Európai Parlament és a Tanács 110/2008/EK rendelete (2008. január 15.) a szeszes italok
meghatározásáról, megnevezésérõl, kiszerelésérõl, címkézésérõl és földrajzi árujelzõinek
oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl

2008/8. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1075

A Közbeszerzési Értesítõ 19. számának (2008. február 13.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

7477 Abony Város Önkormányzata (ajánlati felhívás élelmi-
szer- és ajándékutalványok beszerzésére – K. É. –
2087/2008)

7482 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (webkamerák beszerzé-
se/2008. – K. É. – 2371/2008)

7487 Bajai Kórház (2008. évi különféle élelmiszer-beszerzés
– K. É. – 1140/2008)

7494 Dombóvár Város Önkormányzata (ajánlatkérõ intézmé-
nyei részére takarítási, portaszolgálati, valamint kar-
bantartási feladatok ellátása – K. É. – 1146/2008)

7499 Észak-pesti Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht.
(fémmegmunkáló és hegesztõmûhely szerszámainak,
berendezéseinek szállítása és telepítése – K. É. –
1970/2008)

7504 Észak-pesti Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht.
(autószerelõ tanmûhely kiegészítõ eszközök, berende-
zések szállítása, telepítése, használatuk betanítása
– K. É. – 1969/2008)

7509 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (karbamid szállítása
– K. É. – 1853/2008)

7512 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (õrölt égetett mész
szállítása – K. É. – 1851/2008)

7515 Magyar Televízió Zrt. (az MTV Zrt. dokumentációban
megjelölt csatlakozási pontjai részére szállítási szerzõdés
keretében villamos energia szállítása, fogyasztóimenet-
rend-adás nélkül tárgyú közösségi, nyílt közbeszerzési el-
járást indító hirdetmény – K. É. – 2084/2008)

7519 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a Pólus Zászlóshajó Prog-
ram intézményrendszerének mûködtetéséhez és szakmai
tartalmához kapcsolódó szakértõi munkák ellátása és
projektmenedzsmentje – K. É. – 20663/2007)

7526 Zala Megyei Kórház (baromfihúsok és -húskészítmények
beszerzése – K. É. – 1950/2008)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban

7530 Észak-dunántúli Vízmû Zrt. (vízmérõk javítása, felújítása
és hitelesítése – K. É. – 2288/2008)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

7536 Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató
Kft. (katéterek beszerzése – K. É. – 2080/2008)

7544 Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató
Kft. (endoszkópos és vágó-koaguláló kézi eszközök be-
szerzése – K. É. – 2081/2008)

7552 Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató
Kft. (fertõtlenítõszerek beszerzése – K. É. – 2082/2008)

7559 Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató
Kft. (varrógépek, varrógépbetétek és sérvhálók beszer-
zése – K. É. – 2074/2008)

7566 Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató
Kft. (varróanyagok beszerzése – K. É. – 2075/2008)

7574 Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató
Kft. (szürkehályogmûtéthez szükséges szemészeti anya-
gok beszerzése – K. É. – 2076/2008)

7584 Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató
Kft. (szemészeti mûlencsék beszerzése – K. É. –
2078/2008)

7592 Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató
Kft. (öntágulós fémstentek beszerzése – K. É. –
2079/2008)



Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására

7599 Magyar Vasúti Hivatal (monitoring-ellenõrzõ rendszer
beszerzése – K. É. – 20798/2007)

7605 Magyar Vasúti Hivatal (monitoringelemzõ rendszerhez
kapcsolódó tanácsadás a Magyar Vasúti Hivatal részé-
re – K. É. – 20797/2007)

Visszavonás

7612 MÁV Zrt. visszavonása (az Európai Unió Hivatalos Lap-
jához 2008. január 24-én K. É. – 0967/2008 számmal
feladott részvételi felhívás visszavonása – K. É. –
2107/2008)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

7616 Egyesített Bölcsõde és Egészségügyi Szolgálat, Miskolc
(élelmiszer-beszerzés – K. É. – 1963/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

7621 Budapest Fõváros Önkormányzata (forgalomtechnikai
felújítási munkák 2007., forgalomirányító alközpontok
kommunikációs rendszerének felújítása – K. É. –
2110/2008)

7625 Nemzeti Színház Zrt. (Vesztegzár a Grand Hotelben cí-
mû elõadás díszleteinek kivitelezése – K. É. –
2256/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

7629 Aba Nagyközség Önkormányzata (az Aba Sámuel Álta-
lános Iskola bõvítése és a Sárvíz Mûvészeti Iskola kiala-
kítása – K. É. – 2263/2008)

7634 Biokom Pécsi Környezetgazdálkodási Kft. (hulladék-
gyûjtõ gépjármûre vonatkozó adásvételi szerzõdés
– K. É. – 1604/2008)

7638 Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgató-
ság (lukácsházi tározó kiviteli és vízjogi üzemeltetési
engedélyezési terveinek készítése – K. É. – 2118/2008)

7643 Szákom Kommunális Szolgáltató Kft. (Polgárok Háza
épületének átalakítása – K. É. – 1603/2008)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban

7649 Budapest Airport Zrt. (a T2A–B terminálok közötti
transzfer utasfolyosó, poggyászosztályozó épület, illet-
ve a bontási/építési munkákat elhatároló kerítés kiala-
kítása – K. É. – 2334/2008)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

7654 Albertirsa Város Önkormányzata (szennyvíztisztító telep
bõvítése, korszerûsítése – K. É. – 1544/2008)

7656 Bonyhád Város Önkormányzata (Bonyhád város oktatási
intézményeinek élelmezési szolgáltatása – K. É. –
0736/2008)

7659 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Ok-
tató Kórház (4524 m3/év kommunális hulladék elszállí-
tása, az ajánlatkérõ telephelyén a szelektívhulla-
dék-gyûjtés feltételeinek megteremtése – K. É. –
1636/2008)

7661 Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri Hiva-
tal (a BKSZT-beruházás bekötõút közbeszerzés eljárá-
sának eredménye – K. É. – 2221/2008)

7664 FVM Magyar Közösségi Agrármarketing Centrum Kht.
(közösségi stand építése és bontása: I. World Food,
Moscow 2007; 2007. szeptember 18–21.; II. „Arany Õsz
2007” Moszkva, 2007. október 12–16.; III. „IFE Fresh
Produce, 2007" Moszkva, 2007. október 24–26.
– K. É. – 19190/2007)

7666 Jászapáti Város Önkormányzata [Jászapáti déli városrész
rehabilitációja (ROP-2.2.1.) építési beruházás kiviteli
terveinek elkészítése és kivitelezése – K. É. –
18798/2007]

7669 Magyar Televízió Zrt. (tárgyieszköz-leltár és értékbecs-
lés – K. É. – 1995/2008)

7671 Magyar Televízió Zrt. [meglévõ rendszer (integrált fel-
iratozórendszerek és virtuális stúdió) bõvítése és telepí-
tése – K. É. – 1994/2008]

7672 Magyarországi Németek Általános Mûvelõdési Központja
(élelmiszerek beszerzése – K. É. – 2195/2008)

7680 Mátészalka Város Önkormányzata (étkezési utalvány, kul-
túrautalvány és ajándékutalvány szállítása – K. É. –
2001/2008)

7683 Széchenyi István Egyetem (felsõoktatási tevékenységek
színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és
informatikai fejlesztések – K. É. – 18609/2007)

7686 VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató-
intézet Kht. (reklám- és médiaügynökségi szolgáltatá-
sok bruttó 248 millió Ft keretösszegig és/vagy 2008. de-
cember 31-ig – K. É. – 2368/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

7689 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (hajósi érseki kas-
tély tetõfelújítása – K. É. – 2244/2008)

7689 Balatonfüred Város Önkormányzata (közép-dunántúli
regionális operatív programból belterületi utak fejlesz-
tésére támogatás elnyeréséhez pályázat készítése
– K. É. – 1330/2008)
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7690 Budapest Fõváros Önkormányzatának Fõpolgármesteri
Hivatala (adatrögzítési szolgáltatás, teljesítés – K. É. –
1795/2008)

7690 Budapest Fõváros XI. Kerületi Önkormányzat (növényvé-
delem – K. É. – 19329/2007)

7691 Budapest Fõváros XI. Kerületi Önkormányzat [fiatal fák
fenntartása, fasorfenntartás, kiemelt fasori fenntar-
tás III. (Albertfalva) – K. É. – 19324/2007]

7691 Budapest Fõváros XI. Kerületi Önkormányzat (Õrmezõ
ltp., Albertfalva ltp. + Fehérvári úti zöldsáv az Építész
utcától a Mezõkövesd útig, homokozó homokcseréje
– K. É. – 19327/2007)

7692 Budapest Fõváros XI. Kerületi Önkormányzat [kiemelt
fasori fenntartás I. (Szüret u.), II. (Bertalan u.) parkfák
fenntartási munkái, parkfelszerelés javítása – K. É. –
19322/2007]

7693 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (Budapest
XXI. kerület közigazgatási területén útépítési munkák
végzése I. ütem – K. É. – 1791/2008)

7693 Budapesti Elektromos Mûvek Nyrt. (középfeszültségû
szigetelõk – K. É. – 1345/2008)

7694 Budapesti Elektromos Mûvek Nyrt. (kézi mûködtetésû
20 kV-os oszlopkapcsolók – K. É. – 1344/2008)

7695 Budapesti Közlekedési Zrt. [ajánlatkérõ villamos üzem-
igazgatóság T5C5 és T5C5K típusú villamosjármûvei-
nek ciklusrendszerben meghatározott V2-V3 javítása
(63/T-063/B/2006.) – K. É. – 1765/2008]

7696 Budapesti Közlekedési Zrt. [ajánlatkérõ villamos üzem-
igazgatóság T5C5 típusú villamosjármûveinek ciklus-
rendszerben meghatározott V2 javítása a Baross kocsi-
színben (63/T-063/A/2006.) – K. É. – 1778/2008]

7696 Budapesti Közlekedési Zrt. [ajánlatkérõ villamos üzem-
igazgatóság T5C5 típusú villamos jármûveinek ciklus-
rendszerben meghatározott V2-V3 javítása a budafoki
kocsiszínben (63/T-063/C/2006.) – K. É. – 1779/2008]

7697 Budapesti Közlekedési Zrt. [ajánlatkérõ villamos üzem-
igazgatóság T5C5K típusú villamos jármûveinek
ciklusrendszerben meghatározott V2-V3 javítása a
Szépilona kocsiszínben (63/T-063/D/2006.) – K. É. –
1777/2008]

7698 Budapesti Közlekedési Zrt. (kelet–nyugati metróvonal
felújítása – 11 db metróállomás felújítása szigete-
lési, belsõ beépítési és építészeti munkákkal együtt
– IV. ütem: Stadionok, Pillangó utca, Örs vezér tere
metróállomások és vonalszakaszok felújítása – K. É. –
1690/2008)

7699 Debreceni Egyetem nevében az Orvos- és Egészségtudo-
mányi Centrum (EM-202, 1 db újszülött, csecsemõ és
gyermek vizsgálatára alkalmas live 3D kardiológiai ult-
rahangkészülék – K. É. – 1781/2008)

7699 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (Eger Megyei
Jogú Város Önkormányzatának közigazgatási terüle-
tén található helyi közutak 2007. évi felújítási munkái
– K. É. – 2313/2008)

7700 Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
(ajánlatkérõ mezõkövesdi kirendeltsége meglévõ,
385 m2 alapterületû épületének átalakítása és felújítá-
sa, valamint 160 m2-rel történõ bõvítése – K. É. –
1783/2008)

7701 Fõvárosi Állat- és Növénykert (friss és mirelit gyümölcs
szállítása – K. É. – 2006/2008)

7701 Fõvárosi Állat- és Növénykert (szemes és szálas takar-
mány szállítása – K. É. – 2005/2008)

7702 Fõvárosi Állat- és Növénykert (friss és mirelit zöldség
szállítása – K. É. – 2004/2008)

7702 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség [víz alatti aknakeresõ mûszer beszerzése
(16002/07-95/36) – K. É. – 1513/2008]

7703 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség [kis mélységû aknakeresõ mûszer beszerzése
(16002/07-95/35) – K. É. – 1511/2008]

7704 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség [egyéb gépjármûvekhez kapcsolódó anyagbe-
szerzés (55152/06-10/32) – K. É. – 1517/2008]

7704 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség [gépjármûalkatrész és javítóanyag beszerzése
2005–2007. évre (11222/05-10/13) – K. É. – 1518/2008]

7705 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség [3 éves keretszerzõdés regionális nyelvtanfolya-
mok szervezése és a képzés végrehajtása
(11142/05-90/14) – K. É. – 1510/2008]

7707 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség [Audi, Ford, Opel, Skoda, Volkswagen típusú
személygépjármûvek garanciális és garanciális idõn túli
megrendelés szerinti javítása (51222/06-10/39) – K. É. –
1514/2008]

7708 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység
(SA-64-13/A a Magyar Köztársaság schengeni csatla-
kozásból adódó kötelezettségeinek ellátása érdekében a
nyilvántartó hivatal adatkezelésében lévõ nemzeti
szakrendszerek továbbfejlesztése – K. É. – 1393/2008)

7708 Legfõbb Ügyészség (Szegedi Fellebviteli Fõügyészség
mûemlék székházának rekonstrukciója – K. É. –
1997/2008)

7709 Magyar Nemzeti Bank (MNB adattárházrendszeréhez
kapcsolódó Business Object termékek szoftverkövetése
és oktatási-konzultációs támogatása – K. É. –
1400/2008)

7710 MÁV Zrt. [repülõjegyek beszerzése, valamint külföldi
utazásokkal kapcsolatos járulékos (biztosításkötés, ví-
zumszerzés stb.) ügyintézõi tevékenységek – K. É. –
1292/2008]

7710 Miskolci Egyetem (a korszerû és versenyképes képzés
tanulási és oktatási infrastruktúrájának fejlesztése a
Miskolci Egyetemen címû HEFOP 4.1.2. projekt építési
munkái – K. É. – 1545/2008)

7711 Nemzeti Szakképzési Intézet (különféle irodaszerek és
igény szerinti kiszállítása az ajánletkérõ három buda-
pesti és egy salgótarjáni telephelyére – K. É. –
1401/2008)

7713 Oroszlányi Szolgáltató Zrt. (34 fogyasztói hõközpont ki-
vitelezése – K. É. – 1892/2008)

7714 Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság (hálózati ak-
tív elemek és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése,
444 db – K. É. – 1836/2008)
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7714 Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság [az Országos
Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszerben
(OCCR) meglévõ céginformációs adatok on-line átvé-
telének folyamatos biztosítása a Mediator szolgáltatás
keretében – K. É. – 1343/2008]

7715 Széchenyi István Egyetem (ajánlatkérõ épületeinek tel-
jes körû takarítása – K. É. – 1788/2008)

7716 Szegedi Tudományegyetem (BTK, Természettudomá-
nyi és Informatikai Kar átalakítása – K. É. –
1519/2008)

7716 Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet [HEFOP 2.2.2.-
05/1. a társadalmi befogadás elõsegítése a szociális terü-
leten dolgozó szakemberek képzésével (A komponens)
– K. É. – 1900/2008]

7717 Tolna Megyei Önkormányzat (Balassa János Kórház
B épületének részleges rekonstrukciója – K. É. –
1385/2008)

7717 Veszprém Megyei Önkormányzat (140 millió forint ne-
gyedéves kamattörlesztésû, forintalapú rulírozó hitel
felvétele – K. É. – 1838/2008)

7718 Veszprém Megyei Önkormányzat (160 millió forint ne-
gyedéves kamattörlesztésû, forintalapú rulírozó hitel
felvétele – K. É. – 1839/2008)

7719 Zalaapáti Község Önkormányzata [ajánlatkérõ közigaz-
gatási területén települési hulladék begyûjtése és elhe-
lyezés céljára történõ elszállítása (ártalmatlanítása)
2004–2008 között – K. É. – 1010/2008]

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

7720 Magyar Nemzeti Bank (külföldi napilap és folyóirat be-
szerzése – K. É. – 2382/2008)

7720 Siófok Város Önkormányzata (a Dél-Balaton és Sió-
völgye regionális kommunálishulladék-gazdálkodási
rendszer építési munkái – K. É. – 2335/2008)

Helyesbítés

7723 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem he-
lyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. február 6-i
16. számában K. É. – 1057/2008 számon megjelent tájé-
koztató helyesbítése – K. É. – 2442/2008)

7723 Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. helyesbítése (a Közbe-
szerzési Értesítõ 2008. február 4-i 15. számában
– K. É. – 1365/2008 számon megjelent egyszerû eljárás
ajánlattételi felhívásának helyesbítése – K. É. –
2200/2008)

Módosítás

7724 Balatonfüred Város Önkormányzata módosítása (a Köz-
beszerzési Értesítõ 2008. január 21-i 9. számában
K. É. – 20702/2007 számon megjelent ajánlati felhívás
módosítása – K. É. – 2415/2008)

Visszavonás

7726 Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás
visszavonása (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. január 4-i
2. számában K. É. – 20269/2007 számon megjelent
ajánlati felhívás visszavonása – K. É. – 2400/2008)

A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG HATÁROZATAI

7727 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Dr. Gon Egészségügyi Szolgáltató és Építõipari Beté-
ti Társaság jogorvoslati kérelme Gödöllõ Város Önkor-
mányzata közbeszerzési eljárása ellen – K. É. –
2399/2008)

BÍRÓSÁGI ÍTÉLETEK

7733 Fõvárosi Bíróság 13.K.30.575/2007/5. számú ítélete
(K. É. – 2397/2008)

7735 Fõvárosi Bíróság 13.K.32.551/2007/13. számú ítélete
(K. É. – 2398/2008)

7739 Fõvárosi Bíróság 13.K.32.552/2007/11. számú ítélete
(K. É. – 2411/2008)
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A Közbeszerzési Értesítõ 20. számának (2008. február 15.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

7750 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (könnyûteher-gépjármû-
vek beszerzése/2008 – K. É. – 2333/2008)

7755 Országos Vérellátó Szolgálat (5/OVSZ/2008. élelmiszer
– K. É. – 2204/2008)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

7763 Magyar Televízió Zrt. [HD-rendszerû televíziós közvetí-
tõrendszer bérlete a 2008. évi nyári olimpiai játékokhoz
kapcsolódóan (kezelõi oktatással és helyszíni szerviz-
zel) – K. É. – 1949/2008]

Módosítás

7767 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (a Vám-
és Pénzügyõrség állománya részére szolgálati bakancs
és thermoruházat beszerzése – K. É. – 1907/2008)

Visszavonás

7771 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás
visszavonása a 67. sz. fõút 46+000–77+700 km-sz. kö-
zötti szakasz 11,5 tonnás burkolatmegerõsítése tanul-
mánytervének, engedélyezési és kiviteli tervdokumen-
tációjának elkészítése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz
– K. É. – 2342/2008)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

7775 Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (vállalati tarta-
lomkezelõ rendszer a hozzá kapcsolódó szolgáltatások-
kal – K. É. – 2321/2008)

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására

7784 Pest Megyei Önkormányzat (hitelkeret biztosítása
– K. É. – 2453/2008)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

7789 Budapesti Közlekedési Zrt. (foglalkozás-egészségügyi
alapszolgáltatás biztosítása – K. É. – 2097/2008)

7793 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (Józsefváros – õr-
zés – AF – K. É. – 2364/2008)

7797 Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. (5–12. évfolyam
számára 1 adaptált digitális jó gyakorlat – K. É. –
1538/2008)

7800 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház [ESWL vese-, veseút-
kõzúzási szolgáltatás megrendelése (SG-314.) – K. É. –
2297/2008]

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

7805 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (speciális utánfutók be-
szerzése/2008 – K. É. – 2529/2008)

7809 Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága, Ózd (Vas-
vár úti általános iskola – 600 adagos iskolai konyha élel-
miszer-beszerzése – K. É. – 1657/2008)

7812 Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-
ta (ajánlatkérõ részére vezetékes távbeszélõ szolgálta-
tás nyújtása – K. É. – 1543/2008)

7816 Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal (meleg
étel vásárlására jogosító étkezési utalvány beszerzése
– K. É. – 2215/2008)

7820 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (baromfitermékek beszerzése – K. É. –
2554/2008)

7823 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség [a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség alaptevékenységét támogató back-officete-
vékenységek, folyamatok informatikai támogatása
(workflow-keretrendszer) – K. É. – 1591/2008]

7828 Pápa Város Önkormányzata (Pápa, Ötödik utca felújítá-
sa – K. É. – 2243/2008)

7831 Pest Megyei Önkormányzat (épülettakarítási szolgálta-
tás – K. É. – 2452/2008)

7835 Répszolg Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Kht.
[vegyes parkfenntartás, közterületi takarítás (2/2008.)
– K. É. – 2138/2008]

7840 Szegedi Tudományegyetem (ajánlatkérõ Általános Or-
vostudományi Kar Szemészeti Klinika II. emeletének
belsõ átalakítási munkái – K. É. – 1992/2008)

7842 Székesfehérvári Épületfenntartó és Hõszolgáltató Zrt. (ét-
kezési utalványok, sulicsekk beszerzése – K. É. –
2425/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

7848 Ajka Város Önkormányzata (Ajka, Gyár utcai csomó-
pont, Bartók B. u., valamint a Bartók B. u.–Padragi
út–Csingeri út keresztezõdésében körforgalom építése
– K. É. – 2416/2008)
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7853 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (univerzális eszközhordo-
zó beszerzése/2008 – K. É. – 2464/2008)

7858 Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazga-
tóság (kiskörei vízlépcsõ és üzemi terület õrzése
2008–2011. – K. É. – 2117/2008)

7862 Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata (Tiszalúc, Takta-
harkány, Taktaszada települések központi orvosi ügye-
leti ellátása – K. É. – 0353/2008)

7866 Túristvándi Felemelkedéséért Információs és Szolgáltató
Kht. (szélessávú internethálózat kiépítése Túristvándi
és 3 szatmári településen – K. É. – 0362/2008)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

7873 Ádám Jenõ Általános Iskola, Kazincbarcika (Ádám Jenõ
Általános Iskola, Kazincbarcika tájékoztatója az eljá-
rás eredményérõl – K. É. – 1733/2008)

7879 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (ütközésienergia-elnyelõ
berendezések beszerzése/2007. – K. É. – 2475/2008)

7881 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (hús-hús-
készítmények 2008. – K. É. – 2189/2008)

7883 BMSK Beruházási, Mûszaki Fejlesztési, Sportüzemelteté-
si és Közbeszerzési Zrt. (Magyar Sport Háza Irodaház és
BMSK Zrt. Logisztikai Központ õrzés-védelmi, takarí-
tási és kertrendezési feladatainak ellátása – K. É. –
2427/2008)

7886 Budaörs Város Önkormányzata [Százszorszép (3. számú)
Bölcsõde bõvítési munkálatainak kivitelezése – K. É. –
20562/2007]

7888 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (Józsefváros,
számlanyitás és egyéb szolgáltatások – K. É. –
2412/2008)

7891 Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. (közbeszerzési bonyolí-
tás és mûszaki tanácsadás – K. É. – 2268/2008)

7892 Egyesített Szociális Intézmény, Dunaújváros (közétkezte-
tés 60 hónapig – K. É. – 0875/2008)

7895 Gondozási Központ, Zalaegerszeg (ajánlatkérõ részére
élelmiszerek szállítása – K. É. – 2169/2008)

7901 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (labora-
tóriumi reagensek, kalibrátorok, kontrollok és egyéb
oldatok beszerzése – K. É. – 2179/2008)

7904 Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(orvosi mûszer beszerzése – K. É. – 2308/2008)

7907 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (hús és húsipari termékek beszerzése – K. É. –
2176/2008)

7910 Jánoshalma Város Önkormányzata (jánoshalmi kistérség
járóbeteg-szakellátó intézet építési engedélyezési terv-
dokumentáció – K. É. – 2172/2008)

7912 K.K.I. GAESZ Nátus Konyha, Pápa (a 19279/2007 számú
nyílt eljárás eredménye – K. É. – 1965/2008)

7916 Kistarcsa Város Önkormányzata (orvosi ügyelet – K. É. –
2396/2008)

7919 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (hálózati aktív és
passzív eszközök – K. É. – 2316/2008)

7928 Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem (generáltervezési
szolgáltatás és tervezõi mûvezetés a Budapest VII. ke-
rület, Wesselényi u. 52. szám alatti, valamint Budapest
VI., Nagymezõ u. 1 szám alatti ingatlan rekonst-
rukciójával kapcsolatosan – K. É. – 20820/2007)

7931 Magyar Államkincstár (gépjármû-karbantartás – K. É. –
1569/2008)

7933 Magyar Államkincstár (megbízás ügyvédi tevékenység
ellátására – K. É. – 2486/2008)

7945 Magyar Közút Állami Közútkezelõ, Fejlesztõ, Mûszaki és
Információs Kht. (a Magyar Közút Kht. telephelyeinek
motor-, hajtómû- és hidraulikaolajok, kenõzsírok,
egyéb olajok és a belsõ égésû motorokkal mûködtetett
gépek, jármûvek üzemeltetéséhez szükséges fagyálló,
fék-, szélvédõmosó folyadék szállítása – K. É. –
2167/2008)

7947 Magyar Közút Állami Közútkezelõ, Fejlesztõ, Mûszaki és
Információs Közhasznú Társaság (a Magyar Közút Kht.
által az egyedi lehívásokban meghatározott ütemezés-
ben, helyekre és kiszerelésben zúzott kövek, zúzott ka-
vics, kohósalak, homokos kavics, homok és vízépítési
terméskõ kiszállítása – K. É. – 2165/2008)

7952 Magyar Televízió Zrt. (tájékoztató az MTV Zrt. tele-
víziós technika telepítéséhez stúdiótechnikai mérnök-
felügyeleti, szakértõi-tanácsadói feladatok ellátása tár-
gyában indított közbeszerzési eljárás eredményérõl
– K. É. – 2431/2008)

7954 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (környezeti kármente-
sítési munkák Kaposvár – K. É. – 1931/2008)

7956 MÁV-Trakció Vasúti Vontatási Zrt. (hitelszerzõdés fo-
lyószámlahitel biztosítására – K. É. – 2505/2008)

7958 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Panel Plusz
VII. csomag – K. É. – 1942/2008)

7960 Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (Berettyóúj-
falun tûzoltólaktanya építése – K. É. – 2461/2008)

7963 Országos Onkológiai Intézet (izotópok beszerzése a 2008.
évre – K. É. – 20849/2007)

7967 Országos Rendõr-fõkapitányság Gazdasági és Igazgatási
Fõigazgatóság GEI (az ORFK Oktatási Igazgatóság du-
nakeszi telephelyén fegyveres portaszolgálat, objek-
tumõrzés és takarítás szolgáltatások – K. É. –
19667/2007)

7970 Pest Megyei Önkormányzat (közétkeztetési szolgáltatá-
sok nyújtása – K. É. – 1688/2008)

7972 Pollack Mihály Általános Iskola (Pollack Mihály Általá-
nos Iskola, Kazincbarcika tájékoztatója az eljárás
eredményérõl – K. É. – 1726/2008)

7980 Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal (irodaszerek be-
szerzése a Somogy Megyei Önkormányzat intézményei
részére a helyben központosított közbeszerzési rend-
szer keretében – K. É. – 2478/2008)

7982 Szarvas Város Önkormányzata (Szarvas város belterületi
vízrendezése I. ütem – K. É. – 2048/2008)

7984 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (mosoda
– K. É. – 1744/2008)

1080 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/8. szám



7987 Szegedi Tudományegyetem (SZTE Mérnöki Kar helyi-
ségeinek felújítása és átalakítása – K. É. – 2171/2008)

7988 Szob Város Önkormányzata (Szob–Nagybörzsöny közöt-
ti kisvasút teljes, turisztikai célú helyreállítása – kes-
keny nyomközû vasúti gördülõállomány beszerzése és
felújítása – K. É. – 19735/2007)

7992 Újfehértó Város Önkormányzata (3000 adagos fõzõkony-
ha épületének megépítése, illetve a meglévõ épület belsõ
átalakítása, akadálymentesítése – K. É. – 2168/2008)

7995 Vám- és Pénzügyõrség Észak-alföldi Regionális Parancs-
noksága (felújítási munkálatok Záhony határátkelõhe-
lyen, valamint Záhony és Kisvárda szolgálati férõhelye-
ken – K. É. – 2349/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

7999 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság
(kazánházi rekonstrukció – K. É. – 19263/2007)

8000 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Panel Plusz
VIII. csomag – K. É. – 2174/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

8002 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (9 db lelõhely
megelõzõ régészeti feltárása – K. É. – 20519/2007)

8002 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (4 lelõhely tel-
jes feltárása, 16 lelõhely szondázása – K. É. –
20525/2007)

8003 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (az M6-os
B003, B064 és B065 számokkal jelölt területeken régé-
szeti feltárás, mindhárom helynél gépi, kézi földmunka
és régészeti tevékenység elvégzése – K. É. – 20528/2007)

8004 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (az M60-B095
7+990–9+950 km-sz. közötti terület régészeti feltárása,
kimondottan gépi és kézi földmunka elvégzése – K. É. –
20531/2007)

8004 Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri Hiva-
tal (étkezési utalványok beszerzése 1150 fõ részére telje-
sítésérõl – K. É. – 19088/2007)

8005 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gaz-
dasági és Mûszaki Fõigazgatóság (az egyetem területén
lévõ építményekben végzendõ 2007–2008. évi javítási és
karbantartási munkák – K. É. – 1906/2008)

8006 Csongrád Megyei Önkormányzat (bankszámlaszerzõdés
– K. É. – 0900/2008)

8006 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 – K. É. – 20484/2007]

8007 ESZA Kht. [HEFOP/2004/3.4.1. A gazdasági verseny-
kép. operatív program (GVOP) keretében beruházá-
sokhoz és egyéb fejlesztésekhez kapcs. képzések meg-
valósítása – K. É. – 0505/2008]

8008 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. (Budapest VIII. kerület,
Köztársaság tér, Légszesz u.–Dologház u. közötti sza-
kaszán gázelosztó vezeték létesítéséhez kapcsolódó pót-
munkák – K. É. – 1861/2008)

8008 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. (Budapest XI. kerület, Al-
lende park, Csorbai út és Csurgói út közötti szakaszán
gázelosztó vezeték létesítése – K. É. – 1863/2008)

8009 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. (Budapest VIII. kerület,
Köztársaság tér, Légszesz utca–Dologház utca közötti
szakaszán gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
1864/2008)

8010 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. (Budapest, XI. kerület Ig-
lói út, Kelenhegyi út–Somlói út közötti szakaszán gázel-
osztó vezeték létesítése – K. É. – 1865/2008)

8011 Földmérési és Távérzékelési Intézet (EOMA-KMO-1
szerzõdés teljesítése – K. É. – 2466/2008)

8012 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (ajánlatkérõ 5 évi
iszapkezeléséhez szükséges polielektrolit szállítása
– K. É. – 1905/2008)

8012 Hajnóczy József Kollégium, Pécs (takarítási feladatok
ellátása – K. É. – 0845/2008)

8013 Hálózat az Integrációért Alapítvány, Zalavég (adásvételi
szerzõdés alapján lakóingatlanok beszerzése – K. É. –
0181/2008)

8014 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység
(SA-VPOP-1302 biztonsági térfigyelõ kamerarendszer
szállítása és kiépítése – K. É. – 0418/2008)

8014 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (SA 47/B ví-
zirendészeti eszközök, hajók, jármûvek beszerzése a
Magyar Köztársaság rendészeti szervezeteinek részére
– K. É. – 0429/2008)

8015 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (1038 db különféle
Schengen Alapból finanszírozott gépjármû beszerzése
a rendõrség és határõrség, VPOP részére mikrobu-
szok/egyterû személygépkocsik és kisáruszállító teher-
gépkocsik – K. É. – 1977/2008)

8016 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (1038 db különféle
Schengen Alapból finanszírozott gépjármû beszerzése
a rendõrség és határõrség, VPOP részére mikrobu-
szok/egyterû személygépkocsik és kisáruszállító teher-
gépkocsik – K. É. – 1978/2008)

8016 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (1038 db különféle
Schengen Alapból finanszírozott gépjármû beszerzése
a rendõrség és határõrség, VPOP részére mikrobu-
szok/egyterû személygépkocsik és kisáruszállító teher-
gépkocsik – K. É. – 1980/2008)

8017 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (1038 db különféle
Schengen Alapból finanszírozott gépjármû beszerzése
a rendõrség és határõrség, VPOP részére mikrobu-
szok/egyterû személygépkocsik és kisáruszállító teher-
gépkocsik – K. É. – 1981/2008)

8018 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (1038 db különféle
Schengen Alapból finanszírozott gépjármû beszerzése
a rendõrség és határõrség, VPOP részére mikrobu-
szok/egyterû személygépkocsik és kisáruszállító teher-
gépkocsik – K. É. – 1982/2008)
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8018 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (1038 db különféle
Schengen Alapból finanszírozott gépjármû beszerzése
a rendõrség és határõrség, VPOP részére mikrobu-
szok/egyterû személygépkocsik és kisáruszállító teher-
gépkocsik – K. É. – 1983/2008)

8019 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (1038 db különféle
Schengen Alapból finanszírozott gépjármû beszerzése
a rendõrség és határõrség, VPOP részére mikrobu-
szok/egyterû személygépkocsik és kisáruszállító teher-
gépkocsik – K. É. – 1984/2008)

8020 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (495 db kisáruszál-
lító tehergépkocsi szállítása – K. É. – 1985/2008)

8020 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (495 db kisáruszál-
lító tehergépkocsi szállítása – K. É. – 1986/2008)

8021 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (495 db kisáruszál-
lító tehergépkocsi szállítása – K. É. – 1987/2008)

8022 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (495 db kisáruszál-
lító tehergépkocsi szállítása – K. É. – 1988/2008)

8022 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (1038 db különféle
Schengen Alapból finanszírozott gépjármû beszerzése
a rendõrség és határõrség, VPOP részére mikrobu-
szok/egyterû személygépkocsik és kisáruszállító teher-
gépkocsik – K. É. – 1989/2008)

8023 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (1038 db különféle
Schengen Alapból finanszírozott gépjármû beszerzése
a rendõrség és határõrség, VPOP részére mikrobu-
szok/egyterû személygépkocsik és kisáruszállító teher-
gépkocsik – K. É. – 1990/2008)

8024 Legfõbb Ügyészség (ajánlatkérõ informatikai hálózata
felügyeletének, folyamatos, biztonságos rendelkezésre
állásának biztosítása – K. É. – 2026/2008)

8024 Legfõbb Ügyészség (Magyar Köztársaság Ügyészsége
137 bérelt vonali összeköttetésének kiépítése és üzemel-
tetése meghatározott adatátviteli sávszélességek mellett
– K. É. – 2028/2008)

8025 Magyarországi Németek Általános Mûvelõdési Központ-
ja, Baja (élelmiszerek beszerzése – K. É. – 1074/2008)

8026 Országgyûlés Hivatala (autóbuszos személyszállítási
szolgáltatás teljesítése az Országgyûlés Hivatala részé-
re budapesti, vidéki, valamint külföldi utakra – K. É. –
18608/2007)

8027 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (tájékoztató a vele-
született vérzékenység kezelésére szolgáló Kogenate ké-
szítmények beszerzése tárgyban megkötött szerzõdés
teljesítésérõl – K. É. – 2430/2008)

8028 Pannon Egyetem (kollégiumi férõhelyek biztosítása
– K. É. – 2144/2008)

8029 Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság (ajánlatkérõ dolgozói
részére szállóférõhelyek biztosítása Érden vagy Száz-
halombattán 30 fõ részére – K. É. – 1908/2008)

8029 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(HEFOP 1.1 könyvvizsgálói tevékenység beszerzése
– K. É. – 20086/2007)

8030 Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás (önkormányzati
adatvagyon másodlagos hasznosítása ajánlatkérõnél,
Szeghalom kistérség információs szolgáltató térinfor-
matikai rendszere kialakítása és integrálása – K. É. –
1902/2008)

8031 Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza (tá-
jékoztató sebészeti varrógépek beszerzése tárgyú szer-
zõdések teljesítésérõl – K. É. – 2467/2008)

8031 Vác Város Önkormányzata (útfelújítás 5. rész: deákvári
fõút – K. É. – 2007/2008)

8032 Vác Város Önkormányzata (útfelújítás 4. rész: Tölgyfa u.
– K. É. – 2008/2008)

8033 Vác Város Önkormányzata (útfelújítás 3. rész: Nagyme-
zõ u. – K. É. – 2009/2008)

8033 Vác Város Önkormányzata (útfelújítás 2. rész: Köztársa-
ság út – K. É. – 2010/2008)

8034 Vám- és Pénzügyõrség Szociális, Egészségügyi és Kultu-
rális Központja (ingatlan bérlése szabadidõs sport cé-
lokra – K. É. – 2433/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

8035 Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-
ta (parkfenntartás I. parkterület – K. É. – 0497/2008)

8035 Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-
ta (parkfenntartás II. parkterület – K. É. – 0498/2008)

8036 Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-
ta (parkfenntartás III. parkterület – K. É. – 0499/2008)

8037 Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-
ta (parkfenntartás IV. részfeladat – K. É. – 0500/2008)

8038 Gyõr–Sopron–Ebenfurti Vasúti Zrt. (Sopron–Szombat-
hely–Szentgotthárd vasútvonal korszerûsítéséhez szük-
séges engedélyezési tervdokumentáció elkészítése –
K. É. – 2458/2008)

8038 Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(parkolóautomata – K. É. – 2338/2008)

8039 Mezõcsát Kistérség Többcélú Társulása (szerzõdés módo-
sítása szélessávúinternet-infrastruktúra kiépítése
tárgyban módosításáról – K. É. – 2449/2008)

8040 Nyugat-magyarországi Egyetem (szerzõdés módosítása
– K. É. – 2438/2008)

8040 Paksi Atomerõmû Zrt. (a Paksi Atomerõmû Zrt. 2. és
3. blokki turbina kisnyomású forgórész 5. fokozati la-
pátok gyártása, cseréje, helyszíni balanszírozása
– K. É. – 2384/2008)

Helyesbítés

8044 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (LKSZ-rendszer üzemel-
tetése/2008. – K. É. – 2507/2008)

8044 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (3 új VJT kihelye-
zése/2008. – K. É. – 2540/2008)
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8044 Budapest Fõváros Önkormányzata (a Közbeszerzési Ér-
tesítõ 2008. február 1-jei, 14. számában K. É. –
1461/2008 számon megjelent tájékoztató helyesbítése
– K. É. – 2517/2008)

8044 Magyar Államvasutak Zrt. (a Közbeszerzési Értesítõ
2008. február 1-jei, 14. számában, K. É. – 1251/2008
számon megjelent egyszerûsített eljárás ajánlattételi
felhívásának helyesbítése – K. É. – 2557/2008)

8044 Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Köz-
pont Kht. (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. február 6-i,
16. számában, K. É. – 1852/2008 számon megjelent
részvételi felhívás helyesbítése – K. É. – 2473/2008)

8045 Országos Vérellátó Szolgálat (a Közbeszerzési Értesítõ
2007. október 15-i, 118. számában K. É. – 15954/2007
számon megjelent tájékoztató helyesbítése – K. É. –
2625/2008)

8045 Paks Város Rendelõintézete (a Közbeszerzési Értesítõ
2008. február 11-i, 18. számában K. É. – 1934/2008 szá-
mon megjelent egyszerû eljárás ajánlattételi felhívásá-
nak helyesbítése – K. É. – 2627/2008)

8045 Zánkai Gyermek- és Ifjúsági Centrum Kht. (Zánka GYIC
T/5 jelû épület rekonstrukciója és akadálymentesítése
tárgyú ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. –
2312/2008)
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A Közbeszerzési Értesítõ 21. számának (2008. február 18.) tartalomjegyzékérõl

8054 Pályázati felhívás

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

8055 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (nehézteher-gépkocsik be-
szerzése/2008. – K. É. – 2468/2008)

8060 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (digitális törzskönyv be-
szerzése/2008. – K. É. – 2484/2008)

8070 Belvárosi Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht. (új
informatikai eszközök szállítása és telepítése – K. É. –
2325/2008)

8075 Észak-pesti Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht.
(meglévõ hidraulika-pneumatika oktatórendszerhez és
a meglévõ nyomtatottáramkör-készítõ és beültetõrend-
szerhez kiegészítõk, valamint CISCO-labor berendezé-
seinek szállítása – K. É. – 2140/2008)

8081 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (2006/018/
176-02-02 a magyarországi felszíni vizek hidromor-
fológiai monitoringjának intézményfejlesztése – K. É. –
2271/2008)

8088 Magyar Közút Kht. (önjáró padkamaró gép beszerzése
– K. É. – 2291/2008)

8093 Magyar Nemzeti Bank (MNB központi adattároló megva-
lósítása és üzemeltetésének támogatása – K. É. –
2222/2008)

8103 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (MÁV Zrt. IP-háló-
zatának szintentartó továbbfejlesztése – K. É. –
2302/2008)

8109 Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás (köz-
szolgáltató kiválasztása települési folyékonyhulla-
dék-szállítási közszolgáltatás ellátására a Mosonma-
gyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás 26 települési
önkormányzatának közigazgatási területén – K. É. –
2093/2008)

8115 Nyergesújfalu Város Önkormányzata (közétkeztetés
– K. É. – 2141/2008)

8121 Pestszentlõrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgálta-
tó Kft. (takarítási feladatok ellátása – K. É. – 2037/2008)

8125 Szociális és Munkaügyi Minisztérium (ajánlatkérõ Feje-
zet és igazgatás 2008. évi éves költségvetési beszámoló-
jának könyvvizsgálata – K. É. – 2111/2008)

8131 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága
(CDTA/NO továbbfejlesztése, karbantartása – K. É. –
1849/2008)

8137 Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdõgyógyintézete
(4346/Farkasgyepû/08 Gyógyszerek – K. É. –
2130/2008)

8142 Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdõgyógyintézete
(4347/Farkasgyepû/08 Élelmiszerek – K. É. –
2196/2008)

Részvételi felhívás egyes ágazatokban

8148 ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. (Népliget
120/25/10 kV-os transzformátorállomás építészeti
és villamos technológiai kivitelezése, üzembe helyezé-
se, provizóriumok kialakítása, bontása – K. É. –
2147/2008)

8153 ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. (Vác 120/35/
25/20 kV-os transzformátorállomás 120 kV-os rekonst-
rukció építészeti és villamos technológiai kivitelezése,
üzembe helyezése, provizóriumok kialakítása, bontása
– K. É. – 2148/2008)

8159 ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. (Zugló 2201/
120/10 kV-os transzformátorállomás 120 kV-os sze-
kunder rekonstrukciója – K. É. – 2149/2008)



Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására

8165 Magyar Közút Kht. (közúti forgalomirányító berendezé-
sek üzemeltetése, javítása 2008. – K. É. – 2101/2008)

8172 MÁV Cargo Árufuvarozási Zrt. (vasúti teherkocsik fõ-
vizsgája – K. É. – 2198/2008)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

8179 Miniszterelnöki Hivatal Elektronikuskormányzat-központ
(a Kormányzati Portál kiemelt szolgáltatásaként – az
ügyfélkapura vonatkozó tájékoztatást is ellátó – kor-
mányzati ügyfél-tájékoztató központ kialakítása és mû-
ködtetése – K. É. – 2251/2008)

Módosítás

8190 Magyar Televízió Zrt. módosítása (az MTV Zrt. részére
szállítási szerzõdés keretében villamos energia szállítá-
sa, fogyasztói menetrendadás nélkül tárgyú közbeszer-
zési eljárást indító K. É. – 2084/2008-as számú hirdet-
mény módosítása – K. É. – 2402/2008)

Visszavonás

8194 Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ
Igazgatósága visszavonása (az Európai Unió Hivatalos
Lapjához 2007. december 19-én K. É. – 19956/2007
számmal feladott ajánlati felhívás visszavonása
– K. É. – 2296/2008)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

8196 Debreceni Egyetem (EM-227, beléptetõ- és térfigyelõ,
járõrellenõrzõ rendszer kiépítése – K. É. – 2121/2008)

8200 Vác Város Önkormányzata (szociális étkeztetés ajánlat-
kérõ területén – K. É. – 2320/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

8204 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (ideiglenes burkolati je-
lek/2008. – K. É. – 2719/2008)

8207 Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképzõ Központ
Kht. (Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképzõ
Központ és szakközépiskolák tantermei és tanmûhelyei
számára különbözõ gépek, eszközök, berendezések
szállítása és üzembe helyezése – K. É. – 2495/2008)

8212 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgató-
ság (2 db traktor és 1 db traktor mederkaszával beszer-
zése – K. É. – 2019/2008)

8217 Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona, Szombathely
(élelmiszer-alapanyagok beszerzése – K. É. –
2262/2008)

8222 Magyar Nemzeti Bank (ajánlattételi felhívás – hang- és
stúdiótechnikai berendezésekkel kapcsolatos szolgálta-
tások biztosítása – K. É. – 2567/2008)

8229 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (SAP-szoftverkar-
bantartás biztosítása meglévõ licencekhez – K. É. –
2462/2008)

8233 Sárvár Város Önkormányzata (ajánlatkérõ közigazgatási
területén a fûnyírási és kaszálási feladatok ellátása
– K. É. – 2213/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

8237 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (ajánlat-
kérõ egységes mûszaki alaptérképének összeállítása fel-
méréssel, csapadékvíz-elvezetõ hálózat szakági digitális
helyszínrajzának elkészítése, valamint a teljesítést kö-
vetõ 5 éves idõtartamra a térképek karbantartása
– K. É. – 2123/2008)

8242 Dunavecse Város Önkormányzata (6. sz. Eurovelo kerék-
párút-nyomvonal dunavecsei szakasza – K. É. –
1243/2008)

8247 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (szabályozási
terv – K. É. – 2310/2008)

8252 Gerje Forrás Természetvédelmi, Környezetvédõ Kht.
(hulladékszállító jármû beszerzése lízingszerzõdés ke-
retében – K. É. – 2265/2008)

8257 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (belsõ ellen-
õri feladatok ellátása – keretmegállapodás megkötésé-
re irányuló nyílt eljárás – K. É. – 2569/2008)

8263 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (a nyír-
egyházi Báthory István és Vay Ádám laktanyák hasz-
nosítása a Vay Ádám laktanya ÉK-i részén lehatárolt
beavatkozási terület és épületeinek rehabilitációja
– K. É. – 2485/2008)

8268 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgaz-
dálkodási Zrt. (a szombathelyi kalandváros terüle-
tén építendõ világítótorony játékeszköz beszerzése
– K. É. – 2601/2008)

8271 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (Ka-
mond, Mezõlak, Noszlop települések vízellátásának ja-
vítása – K. É. – 20794/2007)

Idõszakos elõzetes tájékoztató egyes ágazatokban

8277 Gemenc Volán Autóbusz-közlekedési Zrt. (ajánlatkérõ
telephelyén egy új autóbusz javító-szerelõ csarnok épí-
tése, zárt végû pénzügyi lízing keretében – K. É. –
2344/2008)

1084 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/8. szám



EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

8282 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (fûszértáru
2008. – K. É. – 2186/2008)

8284 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (tej-tejter-
mékek 2008. – K. É. – 2187/2008)

8285 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (kenyér-
pékáru 2008. – K. É. – 2188/2008)

8287 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (út-
pályaburkolatok, járdaburkolatok, kerékpárutak és
autóbusz-megállók burkolatának fenntartási munkái
– K. É. – 20627/2007)

8291 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(BME informatikai épület teljes körû üzemeltetése
– K. É. – 20464/2007)

8293 Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. [XIII. kerület-
ben, négy területen parkolójegy-kiadó automaták elhe-
lyezésére és a parkolás szabályozás bevezetéséhez szük-
séges szakági tervezési munkák elvégzése. A tervezési
feladat során figyelembe kell venni a 19/2005. (IV. 22.)
Fõv. Kgy. rendeletet – K. É. – 2563/2008]

8295 Csongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget Otthona
(élelmiszer-alapanyag beszerzése – K. É. – 1530/2008)

8298 Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ (épületek fel-
újítási és bõvítési munkái, légkondicionálók felszerelé-
se, fûtés-korszerûsítés – K. É. – 2501/2008)

8302 Fõvárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent
László Kórház-Rendelõintézet (pszichiátriai kapacitás-
bõvítéshez szükséges felújítás, átalakítás és egyéb járu-
lékos munkák – K. É. – 2216/2008)

8304 Fõvárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház (aján-
latkérõ általános, egészségügyi, napi, illetve idõszakos
takarítási munkáinak elvégzése – Febesz-34 – K. É. –
0897/2008)

8305 Fõvárosi Önkormányzat Uzsoki Utcai Kórház (kórház ál-
talános, egészségügyi, napi, illetve idõszakos takarítási
munkáinak elvégzése – Febesz-39 – K. É. – 0898/2008)

8307 Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár (idõszaki kiadványok be-
szerzése – K. É. – 19310/2007)

8312 Heves Megyei Önkormányzat (ajánlatkérõ vagyon- és fe-
lelõsségbiztosítása, valamint gépjármû kötelezõ felelõs-
ségbiztosítása – K. É. – 20311/2007)

8315 Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kór-
ház-Rendelõintézet (intervenciós radiológiai anyagok
szállítása – K. É. – 2193/2008)

8320 Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
[tájékoztató az eljárás eredményérõl (mobil) – K. É. –
2238/2008]

8323 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház és
Rendelõintézet (tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet rendelõ-
intézeti rekonstrukciója új kivitelezõ kiválasztására le-
folytatott eljárás eredményérõl – K. É. – 1233/2008)

8326 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (hirdet-
mény nélküli tárgyalásos eljárás eredményérõl tájé-
koztató – K. É. – 2210/2008)

8328 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (hirdet-
mény nélküli tárgyalásos eljárás eredményérõl tájékoz-
tató, a Hetényi Géza Kórház és Rendelõintézet belgyó-
gyászati pavilonjának rekonstrukciója – K. É. –
2219/2008)

8330 Mátrai Erõmû Zrt. (ME Zrt. 14/2007 számú eljárás tájé-
kozatója az eljárás eredményérõl – K. É. – 2455/2008)

8333 Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ
Igazgatósága (V. kerületben 540 m2 alapterületû iroda-
helyiség bérbevétele 3 év idõtartamra – K. É. –
19903/2007)

8335 Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság (gépjármû-
beszerzés – K. É. – 2600/2008)

8338 Vám- és Pénzügyõrség Közép-dunántúli Regionális Pa-
rancsnoksága (VPKDRP ingatlanainak belsõ felújítása
– K. É. – 2638/2008)

8340 Vám- és Pénzügyõrség Nyugat-dunántúli Regionális Pa-
rancsnoksága (ingatlanok takarítása, határátkelõk va-
gyonvédelme – K. É. – 2116/2008)

8343 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (nyír-
egyházi ingatlanbérlet – K. É. – 2477/2008)

8346 Vértes Volán Zrt. (biztosítási szolgáltatások – K. É. –
20441/2007)

8347 Vértesi Erõmû Zrt. (szállítóhevederek beszerzése
– K. É. – 2576/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

8351 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház és
Rendelõintézet (tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet rendelõ-
intézeti rekonstrukció új kivitelezõ kiválasztására zajló
eljárás részvételi szakaszának eredményérõl – K. É. –
2315/2008)

8352 Maglód Város Önkormányzata (útfelújítás kivitelezése
– K. É. – 1434/2008)

8354 Magyar Televízió Zrt. (tárgyieszköz-leltár és értékbecs-
lés – K. É. – 2206/2008)

8355 Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelõ Zrt. (me-
chatronikai ipari park infrastruktúrájának kiépítése
– K. É. – 2209/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

8358 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (Baja, int. rek.
– K. É. – 2500/2008)

8358 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (12 havi
egyszer használatos katéterek beszerzése a szezõdés
1. számú mellékletében meghatározott tételekre és
mennyiségben – K. É. – 1003/2008)
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8359 Balkány Város Önkormányzata (a Szabolcs Vezér Általá-
nos Iskola, Szakiskola és Diákotthon Alapfokú Mûvé-
szeti Iskola F, G, C és E épületrész iskola-, iroda- és be-
épített bútorok beszerzése, taneszközök, hangosítás, is-
kolarádió, függöny és szemeteskukák – K. É. –
1327/2008)

8360 Budapest Fõváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata
(ajánlatkérõ kerületi közterületi fasorok rekonstrukci-
ós kiviteli munkákat követõen a frissen telepített fák
kétéves fenntartási munkái – K. É. – 2164/2008)

8361 Budapesti Fegyház és Börtön (száraztészták szállítása
– K. É. – 0754/2008)

8361 Budapesti Fegyház és Börtön (egészségügyi és konyhai
textíliák mosása, vasalása, szállítása – K. É. –
0765/2008)

8362 Budapesti Közlekedési Zrt. (budapesti 4. sz. metró I. sza-
kasz: vonalalagutak és kapcsolódó mûtárgyak tervezé-
se és szerkezetépítése – K. É. – 1991/2008)

8363 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Mû-
hely hírújság nyomtatási és sokszorosítási munkálatai
– K. É. – 2018/2008)

8364 Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola (in-
formatikai eszközök beszerzése – K. É. – 2199/2008)

8365 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata [szolgáltatási
szerzõdés Eger megyei jogú város 2007. évi költségveté-
sérõl, módosításának és végrehajtásának rendjérõl
szóló 11/2007. (II. 23.) rendelete alapján mûködési hitel
felvételére – K. É. – 2395/2008]

8365 ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. [Budapesti
Elektromos Mûvek Nyrt. és az Észak-magyarországi
Áramszolgáltató Nyrt. áramszolgáltatási területén üze-
meltetési (karbantartási, üzemzavari és káreseti hely-
reállítás) munkák – K. É. – 2072/2008]

8366 Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdasági és Mûszaki
Fõigazgatóság [külföldön megjelenõ, idõszaki kiadvá-
nyok szállítása ajánlatkérõ számára (870 cím) – K. É. –
1957/2008]

8367 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (ingatlan-adás-
vételi szerzõdés – K. É. – 2385/2008)

8368 Erdõkertes Község Önkormányzata (Mély utca, Kõrisfa
utca, belterületi földutak burkolattal való ellátása,
320 m hosszúságban – K. É. – 1051/2008)

8368 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XII. ker., Diósárok út
(Susogó u.–Városkúti u. között) csatornarekonstrukci-
ója – K. É. – 1974/2008]

8369 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XII. ker., Tállya (Fo-
dor u.–Névtelen u. között) fõvárosi csatornák rekonst-
rukciója – K. É. – 2177/2008]

8369 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XII. ker., Szolyva
(Orbánhegyi út–Szolyva u. 9. között) fõvárosi csator-
nák rekonstrukciója – K. É. – 2180/2008]

8370 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XIII. ker., Angyalföl-
di út (Lõportár u.–Dózsa Gy. u. között) fõvárosi csator-
nák rekonstrukciója – K. É. – 2181/2008]

8370 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [II. ker., Volkmann u.
(Pasaréti út–Szilágyi Erzsébet fasor között) fõvárosi
csatornák rekonstrukciója – K. É. – 2182/2008]

8371 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XII. ker., Napos u.
(Virányos út–Szilágyi Erzsébet fasor között) fõvárosi
csatornák rekonstrukciója – K. É. – 2183/2008]

8372 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (hulladékhasznosító
mûben keletkezõ salak elszállítása – K. É. – 2040/2008)

8372 Gönc és Környéke Informatikai Társulás (GVOP-2005-
4.4.2. számú projekt megvalósítása Göncön és a kör-
nyezõ településeken – K. É. – 2228/2008)

8373 Gróf Széchenyi István TISZK Kht., Székesfehérvár (in-
tegrált kereskedelmi rendszer e-oktató támogatással
– K. É. – 19566/2007)

8373 Hajdú Volán Rt. (1 db + 300% alacsony padlós helyi
csuklós autóbusz adásvétele, 1 db + 200% alacsony
padlós helyi csuklós autóbusz zárt végû pénzügyi lízing-
je – K. É. – 2054/2008)

8374 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési és Biztonsági Beru-
házási Hivatal (üzemanyag-laboratóriumi eszközök
karbantartása 2006–2007. évben – K. É. – 2065/2008)

8375 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési és Biztonsági Be-
ruházási Hivatal [MH veszélyesanyag-ellátó központ
üzemanyagraktára (Kecskemét–Hetényegyháza) hor-
dómosó és fagyálló-regeneráló üzemeinek karbantartá-
sa 2006–2007. évben – K. É. – 2066/2008]

8375 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési és Biztonsági Beru-
házási Hivatal [egészségügyi textíliák tisztítása
(25220/06-90/70) – K. É. – 2190/2008]

8376 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Közpon-
ti Hivatala (hatályos joganyagok és kapcsolódó jogi do-
kumentumok elérhetõségének biztosítása – K. É. –
2640/2008)

8377 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység [SA-64-
14/A a Magyar Köztársaság schengeni csatlakozásából
adódó kötelezettségeinek ellátása érdekében a Nyilván-
tartó Hivatal adatkezelésében lévõ nemzeti szakrend-
szerek továbbfejlesztése (útlevél- és bûnügyi nyil-
vántartás) – K. É. – 1394/2008]

8378 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (transzfúziós sze-
relék beszerzése – K. É. – 2050/2008)

8378 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (tisztító hatású
mûszer- és eszközfertõtlenítõ szerek beszerzése
– K. É. – 2418/2008)

8379 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (infúziós és transz-
fúziós szerelékek, valamint intravénás kanülök beszer-
zése – K. É. – 2049/2008)

8380 Lenti Város Önkormányzata (Muránia multikultúra
a Kerka-völgy kincsei és az e-térség Interreg III/A
programokban kiadványok összeállítása és nyomdai
kivitelezési feladatainak ellátása – K. É. – 1825/2008)

8382 Magyar Közút Állami Közútkezelõ, Fejlesztõ, Mûszaki és
Információs Kht. [hígított bitumen, bitumenemulzió be-
szerzése adásvétellel (19 megye) 2006. – K. É. –
18665/2007]

8383 Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (OÁIR
informatikai rendszerének mûködtetése, karbantartá-
sa – K. É. – 1993/2008)
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8384 Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (az Ön-
kormányzati és Területfejlesztési Minisztérium részére
ajándékutalvány beszerzése – K. É. – 2465/2008)

8385 Oroszlányi Szolgáltató Zrt. (41 db kompakt hõközponti
blokk, 41 db tágulási tartály, 41 db HMV-tartály, 41 db
vegyszeradagoló – K. É. – 1787/2008)

8385 Országgyûlés Hivatala (ajánlatkérõ részére éttermi és
felszolgálási, valamint büféüzemeltetési szolgáltatások
nyújtása az Országgyûlés Irodaházában – K. É. –
2038/2008)

8386 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Intéz-
mények Gazdasági Szolgálata (a pécsi Kisgyermek Szo-
ciális Intézmények Igazgatósága tagintézményeibe élel-
miszerek szállítása – K. É. – 2224/2008)

8387 Pécsi Vízmû Zrt. (ivóvíz-rekonstrukció kitakarás nélkü-
li technológiával – K. É. – 2191/2008)

8388 Sopron és Környéke Víz- és Csatornamû Zrt. (Sopron,
Tóth Antal utcai szennyvízbekötések felújítása – K. É. –
0663/2008)

8388 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(a HEFOP 1.1 intézkedés keretében bérleti szerzõdés
2 db személygépkocsira 2006. február 7.–2007. decem-
ber 31. között – K. É. – 2057/2008)

8389 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(a HEFOP 1.1 intézkedés keretében a munkanélküliség
megelõzése és kezelése címû programjában általá-
nos mentori tevékenység ellátása 2005. novem-
ber 1.–2007. december 31. között – K. É. – 2059/2008)

8389 Szákom Kommunális Szolgáltató Kft. (felszíni csapadék-
víz elvezetését szolgáló csatornahálózat és kapcsolódó
úthálózat kivitelezése, Derkovits park, Építõk parkja,
Hajós utca – K. É. – 2230/2008)

8390 Szákom Kommunális Szolgáltató Kft. (komposztálási
gépsor beszerzése – K. É. – 2417/2008)

8391 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szolnok
belvárosának rehabilitációja tárgyú szerzõdés teljesíté-
se – K. É. – 2345/2008)

8392 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (külön-
féle papíráruk, irodaszerek, írószerek és nyomtatvá-
nyok beszerzése – K. É. – 1006/2008)

8396 Török János Mezõgazdasági és Egészségügyi Szakképzõ
Iskola, Cegléd [MPA képzési alaprész 2007. évi decent-
ralizált közép-magyarországi regionális keretének fel-
használására, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesz-
tésére irányuló beruházás támogatására (eszközök be-
szerzése) – K. É. – 2035/2008]

8397 Vác Város Önkormányzata (útfelújítás – 1. rész: Vörös-
marty tér – K. É. – 2011/2008)

8397 Valentin TÉSZ 2002 Szövetkezet (gépbeszerzések: nyer-
ges vontató, hûtõ félpótkocsi, automata almacsomagoló
gépsor, takarítógép – K. É. – 1324/2008)

8398 Vám- és Pénzügyõrség (a Vám- és Pénzügyõrség egyes
objektumainak élõerõs õrzés-védelme – K. É. –
2299/2008)

8399 Veresegyház Város Önkormányzata (közvilágítás korsze-
rûsítése a Fõ úton a Mol-kút és az Állomás utca közötti
szakaszon – K. É. – 1052/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

8400 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (az MH analóg távbeszélõ központok fenntartá-
sa tárgyú szerzõdés módosítása – K. É. – 2568/2008)

8400 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség [az MH katonai szervezeteinek hajtóanyaggal
történõ ellátása 2007–2009. (elj.azonosító:
25081/06-10/79) – K. É. – 0404/2008]

8401 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség [az MH katonai szervezeteinél üzemelõ üzem-
anyagtöltõ állomások, üzemanyag-konténerek, tároló-
tartályok és azok kapcsolódó technológiai rendszerei-
nek, repülõtéri adalékoló- és kiadóberendezések rend-
szeres javító karbantartása (25081/06-10/50) – K. É. –
0408/2008]

8402 Váci Fegyház és Börtön (baromfiszármazékok beszállí-
tása – K. É. – 1648/2008)

8402 Váci Fegyház és Börtön (húsárutermékek beszállítása
– K. É. – 1820/2008)

Helyesbítés

8404 Fõvárosi Központi Egészségügyi Beszerzõ és Szervezõ Kft.
helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. január 30-i
13. számában K. É. – 0452/2008 számon megjelent aján-
lati felhívás helyesbítése – K. É. – 2106/2008)

8404 Kunhegyes Város Önkormányzata helyesbítése (a Közbe-
szerzési Értesítõ 2008. január 18-i 8. számában K. É. –
20891/2007 számon megjelent egyszerû eljárás ajánlat-
tételi felhívásának helyesbítése – K. É. – 2574/2008)

8404 Magyar Posta Zrt. helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ
2008. február 11-i 18. számában K. É. – 1483/2008 szá-
mon megjelent részvételi felhívás helyesbítése – K. É. –
2720/2008)

8404 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata helyes-
bítése [Szombathely, iparosított technológiával épült
lakóépület energiatakarékosságot eredményezõ fel-
újításának kivitelezési munkái II. üteme (25 épület)
– K. É. – 2622/2008]

A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG

HATÁROZATAI

8406 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Közbeszerzések Tanácsa Döntõbizottság elnöke által
az Állami Autópálya Kezelõ Zrt. ellen kezdeményezett
jogorvoslati eljárás – K. É. – 2514/2008)

8407 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(az AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környe-
zetvédelmi Zrt. jogorvoslati kérelme Alcsútdoboz Köz-
ség Önkormányzata közbeszerzési eljárása ellen
– K. É. – 2515/2008)
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8416 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság (a
T.O.M Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató
Zrt. által a Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancs-
noksága közbeszerzési eljárása ellen benyújtott jogor-
voslati kérelme – K. É. – 2516/2008)

8419 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(az Outdoor Közterületi Reklámügynökség Zrt. által a
Budapest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzat köz-
beszerzési eljárása ellen benyújtott jogorvoslati kérel-
me – K. É. – 2614/2008)

8425 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Fixagom Kft. jogorvoslati kérelme az Õrmezõ Egye-
sült Lakásfenntartó Szövetkezet közbeszerzési eljárása
ellen – K. É. – 2615/2008)

8439 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság elnöke által hivatalból kezdeményezett jogorvoslati
eljárás Tiszaroff Község Önkormányzata közbeszerzé-
si eljárása ellen – K. É. – 2616/2008)

1088 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/8. szám

A Cégközlöny 7. számában (2008. február 14.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000582/9. 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) KORSÓ-ÉP Építõipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7634 Pécs, Korsó dûlõ 18.; cégjegyzékszáma:
02 09 064429; adószáma: 11540153-2-02) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Németh Építõház Építõipari, Kereskedelmi és Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Németh Építõház Beruházó és Ingatlanfejlesztõ Mérnök-

iroda Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1.
7624 Pécs, Alkotmány utca 41.
7624 Pécs, Alkotmány utca 39.
7624 Pécs, Budai Nagy A. utca 1.
7622 Pécs, Légszeszgyár utca 18–20.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000016/8. 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) SAMARADZIC Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (7800 Siklós, Felszabadulás
utca 43. hrsz. 1157/26.; cégjegyzékszáma: 02 06 070521;

adószáma: 21181823-2-02) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7800 Siklós, Felszabadulás u. 1157/26.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-07-000678/5. 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) „KIRO” Teherfuvarozó, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (8000 Székesfehérvár, Sajó u. 141.; cégjegyzékszáma:
07 09 007229; adószáma: 12469912-2-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Sajó u. 96/A.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000559/8. 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) QUALITY PRINT Nyomdaipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (6725 Szeged, Faragó u. 13.; cégjegyzékszáma:



06 09 007365; adószáma: 12646795-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 31/B 1. em. 4.
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.15-07-001339/4. 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) AURUM-21 Net Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
út 22.; cégjegyzékszáma: 15 06 089264; adószáma:
21152418-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekte-
tési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Pest Megyei Bíróság
12.Fpk.13-07-000051/17. 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) BIOGATE Hungary Tra-
ding Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (2045 Törökbálint, József
Attila utca 32.; cégjegyzékszáma: 13 09 086594; adószá-
ma: 12403369-2-13) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-FEL-
SZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
u. 29. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 726061.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000351/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ALKOfal Építõipari Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (8000 Székesfehérvár, Szent
Vendel utca 17. A ép.; cégjegyzékszáma: 07 09 001446;

adószáma: 10531798-2-07) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Élmunkás u. 19.
8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1.
8000 Székesfehérvár, Móri u. 9.
8000 Székesfehérvár, Nagyszombati u. 217.
8000 Székesfehérvár, Havranek u. 39.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO-ALBA Szol-

gáltató Zrt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V/l., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043170.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-001355/12. 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) ZÁSZLÓSI és TÁRSA Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2164
Váchartyán, Rákóczi Ferenc u 33.; cégjegyzékszáma:
13 09 106627; adószáma: 12905751-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„FUTAKI – SAJBEN” Építõipari, Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5623 Békéscsaba-Gerla, Jegenye u. 4/3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-002097/9. 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) Club Fitt-Family Szabadidõsport
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (2040 Budaörs, Szabadság út 299.; cégjegyzékszá-
ma: 13 09 106842; adószáma: 13667230-2-13) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-000803/12. 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) MEGGYES-FARM Mezõgazdasá-
gi, Termeltetõ, Beszerzõ, Szolgáltató és Értékesítõ Szö-
vetkezet (4722 Nyírmeggyes, Rákóczi köz 2.; cégjegyzék-
száma: 15 02 050548; adószáma: 12735651-2-15) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-
zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegy-
zékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-06-004785/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HATÁRKÕ-RENT Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1137 Budapest, Új-
pesti rakpart 8.; cégjegyzékszáma: 01 09 076016; adószá-
ma: 10331213-2-41) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HATÁRKÕ Ingatlanközvetítõ és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
HATÁRKÕ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
HATÁRKÕ Pénzügyi, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
HATÁRKÕ Pénzügyi, Tanácsadó, Ingatlanközvetítõ,

Utazásközvetítõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság

Határkõ Pénzügyi, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság

HATÁRKÕ-RENT Szolgáltató és Pénzügyi Tanácsadó
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Nem bejegyzett elnevezése(i):
HATÁRKÕ Pénzügyi, Tanácsadó, Ingatlanközvetítõ,

Utazásközvetítõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság

Elõzõ székhelye(i):
2097 Pilisborosjenõ Dózsa György u. 39.
1055 Budapest, Nagy Ignác u. 19/B
1061 Budapest, Paulay E. u. 41.
1055 Budapest, Nagy Ignác u. 19. B ép.
1061 Budapest, Paulay Ede u. 41.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó ZRt., 1146 Budapest, Cházár And-
rás u. 9.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-07-000382/6. 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) AGA 3000 Üzemanyagforgalmazó,
Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (3300 Eger,
Vécsey völgy külterület 537. hrsz.; cégjegyzékszáma:
10 09 024446; adószáma: 12601268-2-10) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
AGA 3000 Üzemanyagforgalmazó, Építõipari, Keres-

kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
AGA 3000 Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett székhelye(i):
2500 Esztergom, Irinyi u. 12.
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.10-07-000400/6. 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) Centrál Heves Vendéglátóipari Be-
téti Társaság „végelszámolás alatt” (3360 Heves, Álmos
utca 32.; cégjegyzékszáma: 10 06 024086; adószáma:
20751155-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Centrál Heves Vendéglátóipari Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Centrál Heves Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.
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A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-07-000413/5. 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) BB SYNCRON Ipari Gyártó Szol-
gáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (3281 Karácsond, Szent István út 93.; cégjegyzékszá-
ma: 10 09 025608; adószáma: 13107578-2-10) adós fize-
tésképtelenségét megállapította és a felszámolását elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-
moló Kft., 3533 Miskolc, Gózon Lajos u. 11., cégjegyzék-
száma: 05 09 005543.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-07-000287/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 3. sorszámú 2008. január 10. napján jog-
erõre emelkedett végzésével a(z) Vincze és Társa Építõ-
ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „vég-
elszámolás alatt” (7200 Dombóvár, Toldi M. u. 17.; cég-
jegyzékszáma: 17 06 005945; adószáma: 21915136-2-17)
adós felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Vincze és Társa Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI”

Válságmenedzser és Felszámoló Részvénytársaság,
1145 Budapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzékszáma:
01 10 043681.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-07-000485/5. 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) MAXEK Ingatlanforgalmazási és
Beruházási Korlátolt Felelõsségû Társaság (9083 Écs,
Fõ u. 106.; cégjegyzékszáma: 08 09 006412; adószáma:
11464725-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Varga és Kiss Ingatlanforgalmazási és Beruházási Kor-

látolt Felelõsségû Társaság

Elõzõ székhelye(i):
9024 Gyõr, Zrínyi u. 10.
9024 Gyõr, Táncsics M. u. 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-07-000270/14. 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) GARDA Hungária 2001 Vállalko-
zási és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(9200 Mosonmagyaróvár, Barátság utca 20.; cégjegyzék-
száma: 08 09 009794; adószáma: 12702967-2-08) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
9225 Dunakiliti, Rév u. 51.
9200 Mosonmagyaróvár, Barátság utca 20.
9200 Mosonmagyaróvár, Hubertusz utca 1. B ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és

Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó, Széche-
nyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-07-000214/6. 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) DOMOTIKA Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7068
Kistormás, Petõfi Sándor utca 2.; cégjegyzékszáma:
17 09 005962; adószáma: 12967087-2-17) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6065 Lakitelek, Hankovszky utca 6.
6065 Lakitelek, Jókai utca 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 09 709120.
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001201/10. 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) „LIEB ÉS FIAI” Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4700 Máté-
szalka, Jármi út 6.; cégjegyzékszáma: 15 09 062401; adó-
száma: 11248590-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4700 Mátészalka, Katona József út 28.
4700 Mátészalka, Budai Nagy Antal utca 2/A
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 Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-07-000196/9. 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) HÍD INVIT Építõipari, Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (7195 Mucsi, Szabad-
ság utca 4.; cégjegyzékszáma: 17 06 006208; adószáma:
21368943-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Dinamit 2002. Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Kodolányi út 4. 10. em. 2.
8660 Tab, Kossuth L. u. 81.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-07-000294/7. 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) KÖNNYEBB ÚT Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (2176 Erdõkürt, Kossuth
u. 32.; cégjegyzékszáma: 12 06 004540; adószáma:
20606718-1-12) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1046 Budapest, Lakkozó u. 17. 4. em. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gaz-

dasági, Mûszaki Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság, 1164 Budapest, Jövendõ u. 3., cégjegyzékszáma:
01 09 160583.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-07-000253/6. 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) GN BAU Építõipari és Ingatlanfor-
galmazó Kft. (7146 Várdomb, Kossuth u. 11.; cégjegy-
zékszáma: 17 09 005532; adószáma: 13649416-2-17) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7100 Szekszárd, Tartsay ltp 52. I. em. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 09 709120.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-07-000582/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) INTER-VÉD Építõipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (8000 Székesfehérvár, Budai u. 9–11.; cégjegyzékszá-
ma: 07 09 005820; adószáma: 11601272-2-07) adós fize-
tésképtelenségét megállapította és a felszámolását elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
INTER-VÉD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Tátra u. 51
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.
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A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-07-000191/8. 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) M-N Truck Fuvarozó és Épí-
tõ Kft. (7084 Pincehely, Dankó Pista u. 13.; cégjegyzék-
száma: 17 09 005767; adószáma: 13832043-2-17) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000360/9. 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) MAJOR PATROL SECURITY Biz-
tonsági és Vagyonvédelmi Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (8100 Várpalota, Honvéd utca 14. 3. em. 16.; cégjegy-
zékszáma: 19 09 503347; adószáma: 11525033-2-19) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Basticz és Társa Biztonsági és Vagyonvédelmi Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
MAJOR PATROL Biztonsági és Vagyonvédelmi Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8100 Várpalota, Vásárhelyi u. 36.
8100 Várpalota, Jókai utca 11. B ép.
8200 Veszprém, Radnóti tér 2.
8191 Öskü, Fõ út 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ECONOMIX Köz-

gazdász Egyetemi Rt., 1115 Budapest, Ildikó u. 21., cég-
jegyzékszáma: 01 10 041303.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020338/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 24. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ARCTIC ’97 Oktató és Szolgál-
tató Betéti Társaság (8900 Zalaegerszeg, Nagycsarit
u. 22.; cégjegyzékszáma: 20 06 034668; adószáma:
27693762-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
8900 Zalaegerszeg Ady u. 24. fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001053/9. 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) TRR 2003 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4481 Nyíregyháza, Fácán
u. 85/A; cégjegyzékszáma: 15 06 091143; adószáma:
21541052-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-
gyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-07-000630/8. 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) PANNONFER Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3535 Mis-
kolc, Erdõ u. 22.; cégjegyzékszáma: 05 09 006394; adó-
száma: 11582694-2-05) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3534 Miskolc, Költõ u. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD

Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II/14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000338/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) KISS és TÁRSA Munkaerõ-közvetítõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság (5420 Túrkeve, Perbárt
út 3.; cégjegyzékszáma: 16 09 007937; adószáma:
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13144045-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1188 Budapest, Somberek sor 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-07-000624/8. 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) MNKÖZTI Magyar–Német Köz-
tisztasági és Szolgáltatató Kft. (3980 Sátoraljaújhely,
Dózsa Gy. u. 6. 1. em. 1.; cégjegyzékszáma: 05 09 007871;
adószáma: 11901462-2-05) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy út 201.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Rész-
vénytársaság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043611.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000467/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) SIRÁLY Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(8600 Siófok, Kele utca 32.; cégjegyzékszáma:
14 09 305358; adószáma: 13019448-2-14) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SIRÁLY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és

Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó, Széche-
nyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001182/9. 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) SEDUM PLUSZ Termelõ,
Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (4400
Nyíregyháza, Ilona tanya 02022/11. hrsz.; cégjegyzékszá-
ma: 15 06 082879; adószáma: 25663288-2-15) adós fize-
tésképtelenségét megállapította és a felszámolását elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Alkony u. 5.
44400 Nyíregyháza, Mezõ út 25.
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 Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-07-000311/6. 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) Blue Star Market Kereskedõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság (5700 Gyula, Városház
u. 10. I/3.; cégjegyzékszáma: 04 09 005627; adószáma:
12880081-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000428/6. 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) EDERICS-ÉPKER Építõipari, Ter-
vezõ, Kivitelezõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (8300 Tapolca, Kossuth u. 60.
B ép.; cégjegyzékszáma: 19 09 507545; adószáma:
13267579-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
PÁHOK-ÉPKER Építõipari, Tervezõ, Kivitelezõ, Ke-

reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
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A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., 1581 Budapest, Pf. 108, cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041640.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001210/6. 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) CETRIS Hungary Építõipa-
ri, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (4233 Balkány, Árpád u. 25.; cégjegyzékszáma:
15 09 070453; adószáma: 13650571-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-
értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedel-
mi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001213/6. 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) Gönczi és Társa Épületgépé-
szeti Kivitelezõ Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Si-
mai u. 1.; cégjegyzékszáma: 15 06 089011; adószáma:
21104484-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Árpád u. 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkeze-

lõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegyzék-
száma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001031/14. 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) KÓÓK-IRCS-BAU Építõ-
ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(4300 Nyírbátor, József A. u. 86.; cégjegyzékszáma:

15 06 091238; adószáma: 21561366-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KOKECS Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4356 Nyírcsaholy, Kossuth utca 112.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest VI., Pau-
lay Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001051/15. 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) FULL-PROFIT SERVICE
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (4471 Gávavencsellõ, Lehel u. 17.; cégjegyzékszá-
ma: 15 09 070451; adószáma: 12946349-2-15) adós fize-
tésképtelenségét megállapította és a felszámolását elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1191 Budapest, Báthori u. 16.
1181 Budapest, Havanna utca 9.
1205 Budapest, Nagykõrösi u. 42.
4471 Gávavencsellõ, Lehel utca 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER

Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-000799/15. 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) „GEMKO” Építõipari és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4501 Kemecse,
Szondy u. 27.; cégjegyzékszáma: 15 09 070015; adószá-
ma: 13527921-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. magasföldszint 7., cégjegyzékszáma:
01 10 041640. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregy-
háza, Jókai tér 3.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-05-000793/21. 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) Skinny 2001 Ingatlanforgal-
mazó és Szolgáltató Betéti Társaság (4962 Nagyszeke-
res, Árpád út 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 092613; adó-
száma: 21014424-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1054 Budapest, Aulich u. 8. 4. em. 2.
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 Zala Megyei Bíróság
2.Fpk.20-08-020018/3. 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) „SÁRA” Kereskedelmi Betéti Tár-
saság (8954 Kissziget, Fõ utca 102.; cégjegyzékszáma:
20 06 037510; adószáma: 21472383-2-20) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István körút 1.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000676/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) G. T. RALLYE Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000 Székesfehérvár,
Vásárhelyi út 13. C ép. 3. em. 11.; cégjegyzékszáma:
07 09 009391; adószáma: 13026004-2-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., 1581 Budapest, Pf. 108, cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041640.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-004949/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Linea-Bau 2005 Ingatlanforgal-
mazó, Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (1194 Budapest, Zengõ u. 5.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 739930; adószáma: 13528049-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-003093/18. 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) DIVEX-SPORT Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1039 Budapest, Heltai Jenõ tér 15.; cégjegyzékszáma:
01 09 685007; adószáma: 11954587-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1033 Budapest, Szentendrei út 89–95.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,

Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr u. 8. I. em. 5.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-07-000176/27. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NS-H Szolgáltató és Keres-
kedelmi Betéti Társaság (7632 Pécs, Melinda utca 65.
IX. em. 34.; cégjegyzékszáma: 02 06 061862; adószáma:
20058696-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
G. S./H/Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7632 Pécs, Erdei F. u. 4. I/4.
7632 Pécs, Bólyai Farkas u. 13.
7626 Pécs, Lánc utca 8. 2. em. 15.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Ka-
zal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi kiren-
deltség címe: 7623 Pécs, Megyeri u. 66.)

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-07-070744/8. 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) BIZNYISZ JANUÁR Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabá-
nya, Komáromi út 31. fszt. 1.; cégjegyzékszáma:
11 09 006651; adószáma: 11630481-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HAJDÚ ÉS TÁRSA Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Marasztok u. 3
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING

Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 6000 Kecske-
mét, Horváth D. krt. 14., cégjegyzékszáma: 03 09 109743.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001488/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 3. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) VAL-VLADIM Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
u. 30.; cégjegyzékszáma: 15 06 090619; adószáma:
21488814-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4600 Kisvárda, Litki út 18.
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
2.Fpk.01-07-001242/20. 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) Koktél Média Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. (1061 Budapest, Andrássy út 43.
1. em., telephely: 1053 Bp., Károlyi M. u. 12.; cégjegyzék-
száma: 01 09 712137; adószáma: 12962099-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1064 Budapest, Vörösmarty u. 45.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanács-

adó Kft., 1107 Budapest Mázsa tér 5–7. Levelezési cím:
1539 Bp., Pf. 630.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000006/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „B” Security Személy és Vagyonvé-
delmi Betéti Társaság (4029 Debrecen, Nyíl utca 74.; cég-
jegyzékszáma: 09 06 011822; adószáma: 21453836-2-09)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„B” Security Személy és Vagyonvédelmi Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-

vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-07-000427/12. 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) D. A. S. S. DunAcél Acélszer-
kezeti Korlátolt Felelõsségû Társaság (2400 Dunaúj-
város, Római krt 28. 7. em. 4.; cégjegyzékszáma:
07 09 009760; adószáma: 13113690-2-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
DunAcél-Valexon Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
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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 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
7.Fpk.05-07-000665/6. 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) Universal Quality Management
Betéti Társaság (3517 Miskolc, Losonczy u. 17. 1. em. 2.;
cégjegyzékszáma: 05 06 006417; adószáma:
21311446-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
GÁBOR ÉS PÉTER Számítástechnikai és Szolgáltató

Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3524 Miskolc, Adler K. u. 29.
3529 Miskolc, Középszer u. 32. 8. em. 3.
3530 Miskolc, Vörösmarty u. 3. 9. em. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-

gi Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59., cég-
jegyzékszáma: 01 09 269955.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000151/9. 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) AUTOLIFT 2003. Kereskedelmi
Betéti Társaság (9374 Iván, Rákóczi sor 1.; cégjegyzék-
száma: 08 06 011536; adószáma: 21814327-2-08) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
9400 Sopron, Höflányi utca 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és

Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó, Széche-
nyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000424/6. 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) GyB és Társa Asztalosipari, Szol-
gáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (9200 Mosonmagyaróvár, Gabona rkp. 16.; cégjegy-
zékszáma: 08 09 013582; adószáma: 13629267-2-08) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-06-003631/20. 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) R. N. D. Studió Oktatási Ke-
reskedelmi és Ügynöki Betéti Társaság (1074 Budapest,
Vörösmarty u. 12/B; cégjegyzékszáma: 01 06 217766;
adószáma: 28394466-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1089 Budapest, Diószeghy Sámuel u. 17/A I. 7
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CON-

SULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonér-
tékelõ Zrt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., 1576 Budapest,
Pf. 52.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001509/5. 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) PANIJA-IR Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki u. 18.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 090381; adószáma: 21455467-2-15)
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 Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000232/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HEGE és Társa Ingatlan Ke-
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reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (8000 Székesfehérvár, Korondi utca 5.; cégjegyzék-
száma: 07 09 012329; adószáma: 13765974-2-07) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Jogelõd(ök):
HEGE és Társa Ingatlan Kereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági

Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7., cégjegy-
zékszáma: 01 09 710659.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000006/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Zebra-99 Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság (8083 Csákvár, Vértes utca 37.; cég-
jegyzékszáma: 07 06 012796; adószáma: 20274247-2-07)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1039 Budapest, Kabar u. 1. 7. em. 37.
1039 Budapest, Királyok útja 174. A/3. ép. 1. em. 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ

Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Mikes u. 9–11., cégjegy-
zékszáma: 17 09 001262.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001362/5. 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) USZOLA-NET Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki
út 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090979; adószáma:
21513071-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. magasföldszint 7., cégjegyzékszáma:
01 10 041640. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregy-
háza, Jókai tér 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001363/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 8. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HEPTYKO Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4643 Benk, Dózsa György
u. 43.; cégjegyzékszáma: 15 06 083372; adószáma:
25668135-1-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
NAGY ÍZEK Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Toldi u. 66.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL

Felszámoló, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1077 Bu-
dapest, Dohány u. 54., cégjegyzékszáma: 01 09 690835.
(A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai
u. 30.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000007/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ARMITA Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4625 Záhony, Ifjúság u. 4.
C ép.; cégjegyzékszáma: 15 06 093310; adószáma:
22129466-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649. (A helyi
kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 2.
B lház. 3. em. 6.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001366/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 8. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) NAMÉNY-INVEST Építõ, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4800 Vásá-
rosnamény, Hajnal u. 9.; cégjegyzékszáma: 15 06 089530;
adószáma: 21186237-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
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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 Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-07-000293/6. 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) A Romák Jövõjéért Termelõ és Érté-
kesítõ Szövetkezet (3132 Nógrádmegyer, Árpád út 2.; cég-
jegyzékszáma: 12 02 001571; adószáma: 13027799-2-12)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonke-
zelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104. (A helyi kiren-
deltség címe: 3100 Salgótarján, Pécskõ út 2. I/4., 3101 Sal-
gótarján, Pf. 144.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001367/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 8. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ISTOCHNIK Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki
u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 088842; adószáma:
21070493-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-
értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedel-
mi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001370/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 9. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „FOMI-TRADE” Kereskedelmi
Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Nárcisz út 1.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 090173; adószáma: 21439786-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekteté-
si és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001372/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 9. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) VAKU-IR Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Vietórisz
u. 30.; cégjegyzékszáma: 15 06 086647; adószáma:
20265366-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Tûzoltó u. 4. 1. em. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT

Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla út
131/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001374/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 9. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MINAT-2001 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4624 Tiszabezdéd, Sport
u. 32.; cégjegyzékszáma: 15 06 088503; adószáma:
21023769-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-
moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80. A ép. I/3.,
cégjegyzékszáma: 05 09 005543. (A helyi kirendeltség cí-
me: 4400 Nyíregyháza, Korányi utca 195.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001378/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „KÁLLÓ-HON” Fuvarozó
és Szolgáltató Betéti Társaság (4320 Nagykálló, Korányi
F. út 41. D ép. 2. em. 6.; cégjegyzékszáma: 15 06 093416;
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adószáma: 22143657-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Vasvári P. u. 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001396/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NOVIKOVA N. 2002 Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregy-
háza, Tavasz u. 8.; cégjegyzékszáma: 15 06 089662; adó-
száma: 21354177-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001400/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SZOLOMON AND CO Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvár-
da, Gagarin u. 3.; cégjegyzékszáma: 15 06 090145; adó-
száma: 21437519-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4600 Kisvárda, Litki út 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-

sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 19.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001404/4. 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) S. R. T. Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyír-
egyháza, Ungvár stny. 9. 4. em. 22.; cégjegyzékszáma:
15 09 067948; adószáma: 11934345-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):

1181 Budapest, Kinizsi Pál út 1. 2. em. 2.

4031 Debrecen, Derék u. 185. 3. em. 6.

3565 Tiszalúc, Akác út 4.

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
23.Fpk.15-07-001406/4. 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) ADWENCE PT Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki
út 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090291; adószáma:
21448612-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. magasföldszint 7., cégjegyzékszáma:
01 10 041640. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregy-
háza, Jókai tér 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001413/4. 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) Határmenti Lakás-Garázs
Építõ és Fenntartó Szövetkezet (4625 Záhony Ady
u. 25/B; cégjegyzékszáma: 15 02 050197; adószáma:
10111747-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT
Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
út 31/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001414/5. 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) KISTEXT TRADE Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza, Szé-
chenyi u. 3. 1. em. 2.; cégjegyzékszáma: 15 09 068855; adó-
száma: 13179140-2-15) adós fizetésképtelenségét megálla-
pította és a felszámolását elrendelte.

Nem bejegyzett székhelye(i):
1184 Budapest, Fáy út 2.
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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001420/4. 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) LECOM-21N Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki
u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 089704; adószáma:
21363807-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-
sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 19.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001429/4. 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) ASTAR-COMPANY Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregy-
háza, Vietórisz u. 30.; cégjegyzékszáma: 15 06 088536;
adószáma: 21028018-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001435/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ECON PLUS Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4354 Fá-
biánháza, Zöldfa u. 10.; cégjegyzékszáma: 15 09 068074;
adószáma: 12958120-2-15) adós fizetésképtelenségét meg-
állapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 29. 3. em. 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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001437/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GÜLBABA-TEAM Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Tompos úti ltp. 5. C ép. fszt. 1.; cégjegyzékszáma:
15 06 093226; adószáma: 22112714-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT
Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
út 131/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001457/4. 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) FEDAN-21N Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
u. 22.; cégjegyzékszáma: 15 06 089279; adószáma:
21154018-2-15) 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.
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001458/4. 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) ANNA AND C Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki
u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 089893; adószáma:
21393165-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkeze-
lõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegyzék-
száma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001459/4. 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) KATYUSA-EXTRA Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Gagarin u. 22.; cégjegyzékszáma: 15 06 089540; adószá-
ma: 21186615-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001461/5. 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) VÁRDA-INFO Szolgáltató
Betéti Társaság (4900 Fehérgyarmat, Toldi u. 19.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 082596; adószáma: 25660003-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4600 Kisvárda, Tompos úti ltp. 16/1.
4600 Kisvárda, Szt. László u. 11.
4600 Kisvárda, Szt. László u. 24.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Vasvári P. u. 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001471/4. 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) DELUX-ÉP. Építõipari és
Szolgáltató Betéti Társaság (4516 Demecser, Széchenyi
köz 36.; cégjegyzékszáma: 15 06 091606; adószáma:
21596571-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-
gyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001481/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „ANRU” Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Toldi
u. 64. fszt. 4.; cégjegyzékszáma: 15 06 092335; adószáma:
21876392-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-
moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80. A. ép. I/3.,
cégjegyzékszáma: 05 09 005543. (A helyi kirendeltség cí-
me: 4400 Nyíregyháza, Korányi utca 195.)

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000756/5. 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) „FREON-2000” Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (6525 Hercegszántó,
Rákóczi utca 20.; cégjegyzékszáma: 03 06 110181; adó-
száma: 20781004-2-03) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
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Elõzõ székhelye(i):
6500 Baja, Liget u. 17.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedel-

mi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zrt., 1134 Budapest,
Csata u. 11. mfszt. 7., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001484/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MARINA-DOMINIKA Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvár-
da, Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090460; adószá-
ma: 21466096-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekte-
tési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001485/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ALPHA TEAM Magánnyo-
mozói Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Kereszt
u. 12.; cégjegyzékszáma: 15 06 087433; adószáma:
20665326-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ALPHA TEAM Építõipari Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4431 Nyíregyháza-Sóstófürdõ, Fürdõ út 92.
4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 17.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekteté-

si és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001489/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való köz-
zétételét, hogy a(z) 2007. december 3. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TULIPÁN 2003 Építõipari

és Kereskedelmi Betéti Társaság (4354 Fábiánháza,
Rákóczi út 104.; cégjegyzékszáma: 15 06 091957; adó-
száma: 21813371-2-15) adós fizetésképtelenségét meg-
állapította és a felszámolását elrendelte.

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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000016/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) MILÁN-2002 Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (5000
Szolnok, Malom u. 6. 10. em. 40.; cégjegyzékszáma:
16 06 008989; adószáma: 21868041-1-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MILÁN-2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
1. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001507/4. 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) TELMAG-TRADE Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (4320 Nagykálló, Deb-
receni u. 59.; cégjegyzékszáma: 15 06 092998; adószáma:
21974627-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT
Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
út 131/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)
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A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000595/9. 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) „FÁRAÓ Trans Logistik” Fuvarozó,
Raktározó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (6000 Kecskemét, Mécses u. 38; cégjegyzékszáma:
03 09 106369; adószáma: 11575540-2-03) adós felszámolá-
sát fõeljárásként elrendelte.

Jogelõd(ök):
„FAR-FE” Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
u. 32. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084.

A Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-07-000213/5. 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) Haág és Társa Építõipari és Szol-
gáltató Betéti Társaság (7211 Dalmand, Újdalmand
Major; cégjegyzékszáma: 17 06 006226; adószáma:
22191760-2-17) 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 Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000578/13. 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) SIBLI Mezõgazdasági és Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (6050 Lajosmizse,
Batthyány u. 18.; cégjegyzékszáma: 03 09 110249; adószá-
ma: 12951628-2-03) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-
FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
u. 29. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 726061.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000259/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „DATIER” Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (8300 Tapolca, Ley J.
u. 1. 1. ép.; cégjegyzékszáma: 19 09 507550; adószáma:
13269148-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
„DAITER” Kereskedelmi Korlátolt Felelõségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8300 Tapolca, Deák F. u. 6.
Jogelõd(ök):
„DATIER” Kereskedelmi Egyéni Cég
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénz-

ügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-07-000275/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ISTENES Villanyszerelõ Betéti
Társaság (3064 Szurdokpüspöki, Árpád u. 8.; cégjegy-
zékszáma: 12 06 004136; adószáma: 21045604-2-12) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gaz-
dasági, Mûszaki Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság, 1164 Budapest, Jövendõ u. 3., cégjegyzékszáma:
01 09 160583.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000879/6. 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) Bau 99 Építõipari Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4033 Debrecen, Sarkadi
Imre utca 9.; cégjegyzékszáma: 09 06 014290; adószáma:
22266813-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-
vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.
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A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-07-000244/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 29. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Hõgyész-BAU Építõipari Közkere-
seti Társaság (7056 Szedres, Apáti puszta; cégjegyzék-
száma: 17 03 001278; adószáma: 20197588-2-17) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Török és Gável Építõipari, Szolgáltató Közkereseti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
3528 Miskolc, Koppány u. 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénz-

ügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000869/6. 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) PIACHÁLÓ Marketing Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (4200 Hajdúszoboszló,
Ady E u. 40/A; cégjegyzékszáma: 09 09 011981; adószá-
ma: 13447269-2-09) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1125 Budapest, Diósárok u. 16. fszt. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-07-000233/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 29. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GMB-AGRO Szolgáltató és Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7130 Tolna,
Bajcsy-Zsilinszky u. 72.; cégjegyzékszáma: 17 09 004190;
adószáma: 12645110-2-17) adós fizetésképtelenségét meg-
állapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
A-PA-FI Mezõgazdasági és Termékfeldolgozó Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság

Elõzõ székhelye(i):
7100 Szekszárd, Szõlõhegy u. 329.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,

Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr u. 8. I. em. 5., cégjegyzékszáma: 01 09
268312.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000008/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) LIKA-AKVA Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki u. 18.;
cégjegyzékszáma: 15 06 090465; adószáma:
21466151-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT
Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
út 131/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000018/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) Phil-x Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (5000 Szolnok, Ady
Endre út 18. 8. em. 10.; cégjegyzékszáma: 16 09 008008;
adószáma: 13351612-2-16) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ALLEGO Vagyon-
kezelõ és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1054 Budapest, Hold
u. 21. II/4., cégjegyzékszáma: 01 09 695300.

A Nógrád Megyei Bíróság
2.Fpk.12-07-000287/6. 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) COLOSSEUM-BAUMAG 2000
Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (3132 Nógrád-
megyer, Orgona út 31.; cégjegyzékszáma: 12 09 004635;
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adószáma: 13467858-2-12) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
COLOSSEUM-BAUMAG 2000 Építõipari, Kereske-

delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
COLOSSEUM-BAU Építõipari, Kereskedelmi és Szol-

gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: B & B Gazdasági

Tanácsadó Kft., 3100 Salgótarján, Kun utca 2., cégjegy-
zékszáma: 12 09 001547.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000499/6. 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) Antal és Társai 2001 Vendéglátó
és Szolgáltató Betéti Társaság (7400 Kaposvár, Eger
utca 29.; cégjegyzékszáma: 14 06 305808; adószáma:
20993195-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Nemes és Társa Kereskedelmi és Vendéglátó Betéti

Társaság
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 Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000515/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) HUMAN HABILITAS Ipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság „végelszámolás alatt” (8700 Marcali, Rákóczi
utca 19–21.; cégjegyzékszáma: 14 09 305892; adószáma:
13266468-2-14) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HUMAN HABILITAS Ipari, Kereskedelmi és Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000010/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) USZPEK-ILNAR Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4624 Tiszabezdéd, Sport
út 32.; cégjegyzékszáma: 15 06 087977; adószáma:
20903967-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekte-
tési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-07-000215/11. 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) „TOMSZERK” Tolna Megyei Szer-
kezetépítõ és Vállalkozó Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (7030 Paks, Kölesdi utca 46.; cégjegyzékszáma:
17 09 005122; adószáma: 13339715-2-17) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7100 Szekszárd, Hegyalja u. 19.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-06-004455/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Okkerman Kommunikációs
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1054 Budapest, Alkot-
mány utca 4.; cégjegyzékszáma: 01 09 736656; adószáma:
13303530-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Táltos Park Hotel Vendéglátóipari Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2131 Göd (Alsógöd), Lázár Vilmos utca 21.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-07-005761/6. 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) „Szalon Takarítói” Betéti
Társaság „v. a.” (1173 Budapest, Ferihegyi út 102.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 734401; adószáma: 28361198-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„Szalon Takarítói” Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1163 Budapest, Rovás u. 18.
2049 Diósd, Sashegyi út 64.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER

& CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Ár-
pád u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-07-003673/10. 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) BEST-INFO Kereskedelmi,
Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság (1106
Budapest, Hatház u. 22; cégjegyzékszáma: 01 06 218570;
adószáma: 28403351-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-07-005960/6. 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) KELLNER-PARTS Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszá-
molás alatt (1132 Budapest, Csángó u. 4/A I/3.; cégjegy-

zékszáma: 01 09 663592; adószáma: 12295162-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KELLNER-PARTS Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL

Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-07-005191/11. 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) DélUtán Szolgáltató és Kereskedel-
mi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1067 Budapest, Te-
réz krt 7. 4. em. 9.; cégjegyzékszáma: 01 09 729790; adó-
száma: 13330699-2-42) 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 Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-06-004868/19. 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) Riella Ablakgyártó Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1192 Budapest, Mészáros L. u. 27.; cégjegyzékszáma:
01 09 709419; adószáma: 12908273-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Gazdasá-
gi és Pénzügyi Zrt., 1116 Budapest, Hengermalom u. 1.,
1509 Bp., Pf. 36.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-05-002106/33. 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) DROGINWEST Felvásárló, Ter-
meltetõ Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1114 Budapest, Újváros park 4–5. IV/15.; ELÕZÕ CÍM:
2370 Dabas, Falu Tamás u. 6.; cégjegyzékszáma:
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01 09 885320; adószáma: 12278899-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Jogelõd(ök):
DROGINWEST Felvásárló, Termeltetõ Kereskedel-

mi Kft.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-

gyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
VI. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-001579/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PROF-FORG Ipari, Szolgál-
tató és Kereskedelmi Betéti Társaság (2183 Galgamá-
csa, Panoráma ltp. 8/3.; FIÓKTELEPE:1043 Budapest,
Dugonics u. 11.; cégjegyzékszáma: 13 06 054466; adószá-
ma: 22169125-2-13) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-
számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fszt. 1., cég-
jegyzékszáma: 01 09 562281.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-001719/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 22. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Kriclean Szolgáltató Korlátolt Fe-
lelõsségû Társaság (2100 Gödöllõ, Palotakert utca 10.;
TELEPHELYE: 8330 Sümeg, Hunyadi u. 2.; cégjegyzék-
száma: 13 09 105037; adószáma: 11331395-2-13) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szol-
gáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegy-
zékszáma: 01 09 683720.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-001417/7. 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) PROFI NAILS Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2051 Bia-

torbágy, Ady Endre utca 22.; telephelyei: 2051 Biator-
bágy, Ady E. u. 15.; 2051 Biatorbágy, Kossuth Ferenc
u. 2.; 2051 Biatorbágy, Országút 2317/10. hrsz.; cégjegy-
zékszáma: 13 09 094752; adószáma: 13041306-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyon-
kezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000416/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 29. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MUNKABIZTONSÁG 98 Mûszaki
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság (3213 Atkár,
Fõ utca 88.; cégjegyzékszáma: 10 09 026517; adószáma:
13513179-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3200 Gyöngyös, Orczy u. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000244/10. 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) KONSTRUKT-ÉP-KER INGAT-
LANFORGALMAZÓ, ÉPÍTÕIPARI KERESKE-
DELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELE-
LÕSSÉGÛ TÁRSASÁG (3394 Egerszalók, Csalogány
út 22.; cégjegyzékszáma: 10 09 024353; adószáma:
12557729-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Konstrukt-Ép-Ker Építõipari Kereskedelmi és Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3394 Egerszalók, Széchenyi u. 6.
3394 Egerszalók, Kossuth u. 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-

sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827.
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A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000019/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GELLÉN-SIMON Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (7634 Pécs, Magyarürögi utca 44.; cégjegy-
zékszáma: 02 09 065827; adószáma: 11562359-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„IGAZI AUTO KASS” Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
GELLÉN-SIMON Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7628 Pécs, István III. Akna
Jogelõd(ök):
„IGAZI AUTÓ KASS” Kereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társáság
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
27.Fpk.01-07-000418/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 27. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Bérczes Noémi és Társa Külkereske-
delmi Betéti Társaság (1027 Budapest, Bem József u. 24.
Telephelye: 1043 Budapest, Munkásotthon u. 14–16.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 612557; adószáma: 28686659-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
ÉMY és Társa Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Tár-

saság
Nem bejegyzett székhelye(i):
2253 Tápióság, Szecsõi u. 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALLEGO Vagyon-

kezelõ és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1054 Budapest, Hold
u. 21. II/4.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-005365/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 8. napján jogerõre emel-

kedett végzésével a(z) MONDÉR ÉS ERÕS Személy- és
Vagyonvédelmi Betéti Társaság végelszámolás alatt
(1201 Budapest, Attila u. 26. fszt. 1., fióktelepe: 2360
Gyál, Dobó K. u. 2.; cégjegyzékszáma: 01 06 619345; adó-
száma: 29112430-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MONDÉR ÉS ERÕS Személy- és Vagyonvédelmi 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
27.Fpk.01-07-005389/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 8. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PRONTO DE UNO Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „vég-
elszámolás alatt” (1088 Budapest, József krt. 14.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 694543; adószáma: 12604199-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PRONTO DE UNO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.
Lev.-cím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-06-006314/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) MAGYAR TÉGLA Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1077 Buda-
pest, Király u. 15.; cégjegyzékszáma: 01 09 700024; adó-
száma: 12717095-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1066 Budapest, Ó u. 46. 3. em. 3/A
1011 Budapest, Hattyú u. 16. 4. em. 1.
1202 Budapest, Pirok Gyula u. 35.
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
27.Fpk.01-07-005216/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Noé-Travel Utazásszervezési Be-
téti Társaság „végelszámolás alatt” (1141 Budapest, Ne-
gyed u. 22; cégjegyzékszáma: 01 06 115999; adószáma:
28214735-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
ELBA TOURS Utazásszervezési Betéti Társaság
Noé-Travel Utazásszervezési Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1108 Budapest, Agyagfejtõ u. 20. II. em.
1126 Budapest, Királyhágó u. 4/A
1108 Budapest, Agyagfejtõ u. 20. II. 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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000054/4. 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) „AGRO-GOLD” Mezõgazdasági,
Erdészeti, Termelõ És Szolgáltató Korlátolt Felelõssé-
gû Társaság (4821 Ópályi, Rajk L. u. 26.; cégjegyzékszá-
ma: 15 09 060949; adószáma: 10575011-2-15) adós fize-
tésképtelenségét megállapította és a felszámolását elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Se-
rec-L Könyvelõ Auditáló Vagyonértékelõ és Tanácsadó
Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, cégjegyzékszá-
ma: 01 09 077793.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-004039/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „FÉNY-ZUHATAG” Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (rövidí-
tett elnevezése: „FÉNY-ZUHATAG” Kft.) (1149 Buda-
pest, Nagy Lajos kir. útja 191.; cégjegyzékszáma:
01 09 700881; adószáma: 12734667-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-
értékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000587/7. 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) ARD7. hu Kereskedelmi, Szolgálta-
tó és Rendezvényszervezõ Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (8000 Székesfehérvár, Seregélyes út 113.; cégjegy-
zékszáma: 07 09 011246; adószáma: 13360744-2-07) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ARD7. HU Rendezvényszervezõ Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1115 Budapest, Bárfai utca 44. fszt.
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CON-

SULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonér-
tékelõ Zrt, 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 042573.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-004222/14. 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) NÁDOR – ’95. Kereskedelmi
és Tanácsadó Részvénytársaság „végelszámolás alatt”
(rövidített elnevezése: NÁDOR – ’95. RT. „v. a.”)
(1055 Budapest, Nádor utca 26.; cégjegyzékszáma:
01 10 042761; adószáma: 12015805-2-51) 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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000043/4. 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) SOFIA-TRADE Kereskedelmi és
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Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Család
u. 74.; cégjegyzékszáma: 15 06 091762; adószáma:
21800135-2-15) 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
24.Fpk.01-07-004084/9. 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) BEST ADVISER Ingatlanberuházó
és Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (rövidí-
tett elnevezése: BEST ADVISER Kft.) (1096 Budapest,
Thaly Kálmán u. 52. II. em. 1.; cégjegyzékszáma:
01 09 733733; adószáma: 13409801-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó ZRt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27. 3/13., levelezési cím: 1438 Bp., Pf. 489.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-07-000561/10. 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) PASSZÉ-BAU Építõ és Kereskedel-
mi Betéti Társaság (8087 Alcsútdoboz, József Attila
u. 13.; cégjegyzékszáma: 07 06 011408; adószáma:
21410095-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Nem bejegyzett székhelye(i):
1071 Budapest, Dembinszky u. 31.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-005971/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való köz-
zétételét, hogy a(z) 2007. december 22. napján jogerõre

emelkedett végzésével a(z) „AUTÓKARAMBÓL”
AUTÓALKATRÉSZ és KERESKEDELMI KOR-
LÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG „végelszá-
molás alatt” (rövidített elnevezése: „AUTÓKA-
RAMBÓL” KFT. „v. a.”) (1163 Budapest, Marx Ká-
roly sétány 34; cégjegyzékszáma: 01 09 072104; adó-
száma: 10444999-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-005824/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TARAGENT Szervezõ, Köz-
vetítõ és Ügyintézõ Betéti Társaság Végelszámolás
alatt. (rövidített elnevezése: TARAGENT Bt. v. a.)
(1034 Budapest, Esõ u. 10. 1. em. 10.; cégjegyzékszáma:
01 06 738292; adószáma: 20915092-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGREEMENT
Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1114 Budapest,
Bocskai u. 9., cégjegyzékszáma: 01 09 719575.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-07-000169/14. 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) DUCK FOOD Élelmiszeripari Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (5661 Újkígyós, Petõfi
u. 8/1; cégjegyzékszáma: 04 09 003445; adószáma:
11261735-2-04) 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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000040/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 15. napján jogerõre
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emelkedett végzésével a(z) NATTISAN Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Csalogány
u. 1.; cégjegyzékszáma: 15 06 091998; adószáma:
21816958-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-
gáltató Rt., 1062 Budapest, Székely Bertalan u. 11., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043170. (A helyi kirendeltség címe:
4400 Nyíregyháza, Szent István ut. 69. fszt. 3.)

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-004578/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 8. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GOLD Transzport Szállít-
mányozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-
lelõsségû Társaság (1095 Budapest, Boráros tér 7.
III. lház. II. em. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 872033; adó-
száma: 13500816-2-43) 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
24.Fpk.01-07-003872/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 25. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) POLISZET Ipari Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (rövidített elneve-
zése: POLISZET Bt.) (1162 Budapest, Béla u. 89.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 735680; adószáma: 20760115-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: HATÁRKÕ 93 Gaz-
dasági Tanácsadó és Felszámoló Kft., 1132 Budapest,
Kresz Géza u. 27. fszt. 4.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000011/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DARYAN Kereskedelmi és Szolgál-

tató Betéti Társaság (4624 Tiszabezdéd, Jókai út 3.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 086304; adószáma: 20187280-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
DARINA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. magasföldszint 7., cégjegyzékszáma:
01 10 041640. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregy-
háza, Jókai tér 3.)

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-06-005855/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. április 17. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) POLICE CONTROLL 3000 Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1147 Budapest, Lõcsei u. 56.; cégjegyzékszáma:
01 09 679617; adószáma: 11849919-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1084 Budapest, Víg u. 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-

gyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40. 6/3.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000506/10. 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) „SZIPORKA” Hirdetõ és Kereske-
delmi Betéti Társaság (7632 Pécs, Diána tér 6. 7. em. 27.;
cégjegyzékszáma: 02 06 071791; adószáma: 21868467-2-02)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Rész-
vénytársaság, 1092 Budapest, Ferenc krt. 40. II./16., cég-
jegyzékszáma: 01 10 045659.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000012/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 10. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) UGRIMOVA Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4625 Záhony, Ady Endre u. 5.
C ép. 3. em. 11.; cégjegyzékszáma: 15 06 088699; adószá-
ma: 21060810-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Rt., 1054 Buda-
pest, Honvéd u. 8. I. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 10
044406. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza,
Kórház u. 61.)

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-004664/7. 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) Heckbert 14 Csoport-finanszírozó
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1146 Budapest, Ajtósi
Dürer sor 31. A ép. 3. lház.; cégjegyzékszáma:
01 09 737935; adószáma: 12963007-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 136.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000013/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GERASIMOVA Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Vay
Ádám krt. 4–6.; cégjegyzékszáma: 15 06 091831; adószá-
ma: 21802852-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Se-
rec-L Könyvelõ Auditáló Vagyonértékelõ és Tanácsadó
Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, cégjegyzékszá-
ma: 01 09 077793.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000029/4. 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) SZORUSZ-TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4431 Nyíregyháza-Sóstó-
fürdõ, Szivárvány u. 97.; cégjegyzékszáma: 15 06 090773;
adószáma: 21499687-2-15) adós fizetésképtelenségét meg-
állapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GURNOV-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Fazekas tér 1. 1. em. 11.)

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001514/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 22. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) VAPICH Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2330 Dunaharaszti,
Golgota utca 28.; cégjegyzékszáma: 13 09 095644; adószá-
ma: 13091088-2-13) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyon-
kezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001775/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TALAN-ÚT Építõipari Kivitelezõ
Betéti Társaság (2740 Abony, Téglagyár utca 9.; cégjegy-
zékszáma: 13 06 049684; adószáma: 21843914-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-
értékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041596.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001444/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 23. napján jogerõre
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emelkedett végzésével a(z) YASPAL Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2144 Kere-
pestarcsa, Juhász Gyula u. 57.; cégjegyzékszáma:
13 09 105492; adószáma: 13600239-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyon-
kezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001890/6. 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) FAMILY FURNÉR Ipari,
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (2113 Erdõkertes, Szabadkai u. 29.; cégjegyzékszá-
ma: 13 09 098371; adószáma: 13244169-2-13) adós fel-
számolását 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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000407/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MONTAGE Iparcikk Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(5111 Jászfelsõszentgyörgy, Jászberényi út 75.; cégjegy-
zékszáma: 16 09 008936; adószáma: 12654503-2-16) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ART LINE SERVICE Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
MONTAGE Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt fe-

lelõsségû társaság
Elõzõ székhelye(i):
1051 Budapest, Zrínyi u. 9. 3. em. 28.
1122 Budapest, Székács u. 9/A fszt. 3.
1104 Budapest, Mádi u. 62.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS

Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-06-001038/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2006. november 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NABNIC BAU Építõipari
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2600 Vác,
Dr. Csányi L. u. 84.; cégjegyzékszáma: 13 09 098259;
adószáma: 10649390-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Pátria Consult Gaz-
dasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034 Bp., Sere-
gély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 10 044933.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000395/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Tiszamenti Kereskedõház Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(5061 Tiszasüly, Fõ u. 9.; cégjegyzékszáma: 16 09 006275;
adószáma: 12587018-2-16) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Alföldi Papír Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-

zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegy-
zékszáma: 01 09 666223.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000351/6. 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) PP Familia 2000 Faipari Kereske-
delmi, Ipari és Szolgáltató Betéti Társaság (5008 Szol-
nok, Vörösmezõ u. 168.; cégjegyzékszáma: 16 06 007457;
adószáma: 20944799-2-16) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1134 Buda-
pest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000363/5. 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) PRO-BAU PLUS Építõipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(5092 Tiszavárkony, Munkásõr u. 54.; cégjegyzékszáma:
16 09 007599; adószáma: 13172947-2-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000391/6. 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) DÉMOSZ-TREND Ipari és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5000 Szolnok,
József Attila utca 23. 4. em. 23.; cégjegyzékszáma:
16 09 009046; adószáma: 13829412-2-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Rákóczi u. 79. 1. em. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REAL-HOLDING

Felszámoló, Vagyonkezelõ, Ipari és Szolgáltató Kft., 1132
Budapest, Victor Hugo u. 11–15., cégjegyzékszáma: 01 09
738760.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001344/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 23. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) AIRFILT Légtechnikai Korlátolt
Felelõsségû Társaság (2600 Vác, Káptalan u. 24; cégjegy-
zékszáma: 13 09 073841; adószáma: 12200953-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000431/6. 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) MIRTILLA LUX Ipari és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5055 Jászladány,
Jász u. 8.; cégjegyzékszáma: 16 09 006988; adószáma:
12904224-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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 Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001710/6. 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) JA-ZO MIX Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2735
Dánszentmiklós, Vörösmarty u. 12.; cégjegyzékszáma:
13 09 099779; adószáma: 13316446-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001852/6. 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) 3 J PARTNER Rakomány-
kezelõ és Munkaerõkölcsönzõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság (2737 Ceglédbercel, Jókai út 2.; elõzõ cím: 2365
Inárcs, Tûzoltó u. 4/A; cégjegyzékszáma: 13 09 102610;
adószáma: 13068538-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.
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A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001640/6. 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) Tool on Tool Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (2151 Fót, Hegyalja
utca 63.; cégjegyzékszáma: 13 06 043678; adószáma:
21181696-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001523/7. 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) RO-SZO Építõipari Betéti Társa-
ság (2740 Abony, Szent László utca 18.; cégjegyzékszá-
ma: 13 06 049899; adószáma: 21855726-1-13) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dual-Perfekt Gazda-
sági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4–6.
II. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 717900.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001142/11. 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) S-FERATT Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2040 Buda-
örs, Kamaraerdei u. 11.; cégjegyzékszáma: 13 09 106574;
adószáma: 13157559-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000047/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) MEGAVILL 2002 Építõipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (5008 Szolnok, Körte út 23/A; cégjegyzékszáma:
16 06 008225; adószáma: 21395150-2-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MEGAVILL 2002 Építõipari, Kereskedelmi és Szolgál-

tató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000584/10. 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) TÁVLAT „N” Építõ, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7635
Pécs, Középdeindoli út 88/1.; cégjegyzékszáma:
02 09 068282; adószáma: 12901465-2-02) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926. (A helyi kirendelt-
ség címe: 7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001073/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „IMMO-PLUSSZ” Ingatlanforgal-
mazó és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza,
Mák u. 5/B 2. em. 14.; cégjegyzékszáma: 15 06 086938;
adószáma: 20358886-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
„IMMOBILIEN” Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató

Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Fenyõ u. 32.
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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 Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-07-000199/13. 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) TINGEX Befektetési és Kereskedel-
mi Korlátolt Felelõsségû Társaság (9028 Gyõr, Fehér-
vári u. 150.; cégjegyzékszáma: 08 09 009381; adószáma:
12598506-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
9011 Gyõr, Homoksori u. 54.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. emelet 16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001025/6. 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) KÁL-BAU Építõipari Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza, Csemete
u. 15.; cégjegyzékszáma: 15 09 065724; adószáma:
11838782-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Sarló u. 19.
4400 Nyíregyháza, Család u. 2.
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.15-07-001144/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DE-KOMPLEX Kereskedel-

mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400
Nyíregyháza, Szántó Kovács János út 2. 5. em. 22.; cég-
jegyzékszáma: 15 09 070248; adószáma: 13592345-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001130/5. 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) Molnár és Brátán Ipari és
Kereskedelmi Betéti Társaság (cégjegyzékszáma:
15 06 094288) 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 Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000490/5. 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) „H és T” Kereskedelmi és Szolgálta-
tó Betéti Társaság (7474 Zselicszentpál, Fõ utca 86.; cég-
jegyzékszáma: 14 06 301247; adószáma: 25231212-2-14)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„KAPOS DIESEL” Autókereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság
„NYÚL ÉS TÁRSAI” Autókereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság
„H és T” Autójavító Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár Pipacs u. 31. I/2.
7400 Kaposvár, Búzavirág utca 36. 2. em. 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS

Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

1118 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/8. szám



A Nógrád Megyei Bíróság
2.Fpk.12-07-000265/7. 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) KLIPPER-BAU Építõipari és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2654 Rom-
hány, Zrínyi u. 18.; cégjegyzékszáma: 12 09 004201; adó-
száma: 13095594-2-12) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyon-
kezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104. (A helyi kiren-
deltség címe: 3100 Salgótarján, Pécskõ út 2. I/4., 3101 Sal-
gótarján, Pf. 144.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001407/4. 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) „Balogh és Társa” Építõipa-
ri Kivitelezõ és Szolgáltató Betéti Társaság (4484 Ib-
rány, Szabadság u. 14.; cégjegyzékszáma: 15 06 091855;
adószáma: 21804067-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-
zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegy-
zékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001534/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 7. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) GVITALSZ-LJUMET Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Litki út 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090573; adószáma:
21481422-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-
sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 19.)

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000582/9. 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) KORSÓ-ÉP Építõipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7634 Pécs, Korsó dûlõ 18.; cégjegyzékszáma:
02 09 064429; adószáma: 11540153-2-02) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Németh Építõház Építõipari, Kereskedelmi és Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Németh Építõház Beruházó és Ingatlanfejlesztõ Mér-

nökiroda Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1.
7624 Pécs, Alkotmány utca 41.
7624 Pécs, Alkotmány utca 39.
7624 Pécs, Budai Nagy A. utca 1.
7622 Pécs, Légszeszgyár utca 18–20.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000016/8. 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) SAMARADZIC Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (7800 Siklós, Felszabadulás
utca 43. hrsz. 1157/26.; cégjegyzékszáma: 02 06 070521;
adószáma: 21181823-2-02) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7800 Siklós, Felszabadulás u. 1157/26.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-07-000678/5. 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) „KIRO” Teherfuvarozó, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
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ság (8000 Székesfehérvár, Sajó u. 141.; cégjegyzékszáma:
07 09 007229; adószáma: 12469912-2-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Sajó u. 96/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000559/8. 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) QUALITY PRINT Nyomdaipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (6725 Szeged, Faragó u. 13.; cégjegyzékszáma:
06 09 007365; adószáma: 12646795-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 31/B 1. em. 4.
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.15-07-001339/4. 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) AURUM-21 Net Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
út 22.; cégjegyzékszáma: 15 06 089264; adószáma:
21152418-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekteté-
si és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Pest Megyei Bíróság
12.Fpk.13-07-000051/17. 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) BIOGATE Hungary Tra-

ding Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (2045 Törökbálint, József Atti-
la utca 32.; cégjegyzékszáma: 13 09 086594; adószáma:
12403369-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-
FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
u. 29. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 726061.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000351/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ALKOfal Építõipari Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (8000 Székesfehérvár, Szent
Vendel utca 17. A ép.; cégjegyzékszáma: 07 09 001446;
adószáma: 10531798-2-07) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Élmunkás u. 19.
8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1.
8000 Székesfehérvár, Móri u. 9.
8000 Székesfehérvár, Nagyszombati u. 217.
8000 Székesfehérvár, Havranek u. 39.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO-ALBA Szol-

gáltató Zrt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V/l., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043170.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-001355/12. 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) ZÁSZLÓSI és TÁRSA Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2164
Váchartyán, Rákóczi Ferenc u. 33.; cégjegyzékszáma:
13 09 106627; adószáma: 12905751-2-13) adós felszámolá-
sát fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„FUTAKI – SAJBEN” Építõipari, Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5623 Békéscsaba-Gerla, Jegenye u. 4/3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.
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A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-002097/9. 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) Club Fitt-Family Szabadidõsport
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (2040 Budaörs, Szabadság út 299.; cégjegyzékszá-
ma: 13 09 106842; adószáma: 13667230-2-13) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-000803/12. 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) MEGGYES-FARM Mezõgazda-
sági, Termeltetõ, Beszerzõ, Szolgáltató és Értékesítõ
Szövetkezet (4722 Nyírmeggyes, Rákóczi köz 2.; cég-
jegyzékszáma: 15 02 050548; adószáma: 12735651-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkeze-
lõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegyzék-
száma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-07-000400/6. 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) Centrál Heves Vendéglátóipari Be-
téti Társaság „végelszámolás alatt” (3360 Heves, Álmos
utca 32.; cégjegyzékszáma: 10 06 024086; adószáma:
20751155-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Centrál Heves Vendéglátóipari Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Centrál Heves Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001031/14. 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) KÓÓK-IRCS-BAU Építõ-
ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(4300 Nyírbátor, József A. u. 86.; cégjegyzékszáma:
15 06 091238; adószáma: 21561366-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KOKECS Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4356 Nyírcsaholy, Kossuth utca 112.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest VI., Pau-
lay Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000006/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Zebra-99 Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság (8083 Csákvár, Vértes utca 37.; cég-
jegyzékszáma: 07 06 012796; adószáma: 20274247-2-07)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1039 Budapest, Kabar u. 1. 7. em. 37.
1039 Budapest, Királyok útja 174. A/3. ép. 1. em. 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ

Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Mikes u. 9–11., cégjegy-
zékszáma: 17 09 001262.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001406/4. 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) ADWENCE PT Kereskedel-
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mi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki
út 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090291; adószáma:
21448612-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. magasföldszint 7., cégjegyzékszáma: 01
10 041640. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza,
Jókai tér 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000008/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való köz-
zétételét, hogy a(z) 2008. január 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) LIKA-AKVA Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Lit-
ki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090465; adószáma:
21466151-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT
Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
út 131/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-001579/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PROF-FORG Ipari, Szolgál-
tató és Kereskedelmi Betéti Társaság (2183 Galgamá-
csa, Panoráma ltp 8/3.; fióktelepe: 1043 Budapest, Dugo-
nics u. 11.; cégjegyzékszáma: 13 06 054466; adószáma:
22169125-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-
számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fszt. 1., cég-
jegyzékszáma: 01 09 562281.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-001719/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 22. napján jogerõre emel-

kedett végzésével a(z) Kriclean Szolgáltató Korlátolt Fe-
lelõsségû Társaság (2100 Gödöllõ, Palotakert utca 10.; te-
lephelye: 8330 Sümeg, Hunyadi u. 2.; cégjegyzékszáma:
13 09 105037; adószáma: 11331395-2-13) adós felszámolá-
sát fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szol-
gáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegy-
zékszáma: 01 09 683720.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-001417/7. 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) PROFI NAILS Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2051 Bia-
torbágy, Ady Endre utca 22.; telephelyei: 2051 Biator-
bágy, Ady E. u. 15.; 2051 Biatorbágy, Kossuth Ferenc
u. 2.; 2051 Biatorbágy, Országút 2317/10. hrsz.; cégjegy-
zékszáma: 13 09 094752; adószáma: 13041306-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyon-
kezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000416/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 29. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MUNKABIZTONSÁG 98 Mûszaki
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság (3213 Atkár,
Fõ utca 88.; cégjegyzékszáma: 10 09 026517; adószáma:
13513179-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3200 Gyöngyös, Orczy u. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.
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CÉGHIRDETMÉNYEK

Felhívás vagyon értékesítésére

A PACTOREX Holding Felszámoló, Végelszámoló
és Reorganizáló Kft. (Cg.: [06 09 002839]; 6725 Sze-
ged, Boldogasszony sgt. 63.) mint a Nagy-Transitalia
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.:
[03 09 110176]; 6200 Kiskõrös, Baross Gábor u. 85.;
felszámolóbiztos: Puskás Béla) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós cég tulajdonában levõ alábbi va-
gyontárgyát.

Volvo S60 típusú, 2001-es évjáratú személygépkocsi-
ját. A gépjármûnek nincs érvényes forgalmi engedélye és
zöldkártyája.

Irányár: 1 950 000 Ft + áfa (egymillió-kilencszázötven-
ezer forint + általános forgalmi adó).

A pályázat lebonyolítására az 1997. évi XXVII. tör-
vénnyel módosított 1991. évi IL. tv. (csõdtörvény) elõírá-
sai az irányadók.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– az áfa nélkül számított irányár 5%-ának megfelelõ

mértékû bánatpénz letétbe helyezése a felszámolóbiztos
irodájában a házipénztárba készpénzben,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja,

– a pályázati tájékoztató megtekintése a felszámolónál
és az abban foglaltak elfogadása,

– nyilatkoznia kell az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. tv. elõrásai hivatkozva, hogy az általá-
nos forgalmi adó fizetésre kötelezettnek minõsül-e vagy
sem.

A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a pá-
lyázó fõbb adatai, az ajánlott áfamentes vételárat, a bánat-
pénz befizetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vo-
natkozó nyilatkozatot.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ered-

ménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön,
– a legjobb ajánlatot tevõkkel további tárgyalásokat

folytasson.
A pályázatok elbírálása során elõnyben részesítjük azon

pályázót, aki vállalja az azonnali készpénzfizetést.
Az írásos pályázati ajánlatokat személyesen vagy meg-

hatalmazott útján zárt borítékban „Nagy-Transitalia Kft.
f. a. – Pályázat” jeligével a felszámolóbiztos irodájában
(6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 63.) a titkárságon kell
benyújtani, melynek határideje:

2008. február 22. (péntek) 12 óra.

A pályázatok bontása közjegyzõk jelenlétében történik.
A beérkezett ajánlatok elbírálására, az esetleges ártárgya-
lásra, a döntés kihidetésére 2008. március 6-án csütörtö-
kön 11 órai kezdettel kerül sor, amelynek helyszíne a fel-
számolóbiztos irodája.

Az eljárásra vonatkozó, az 1991. évi IL. tv. (ún. csõdtör-
vény) 49/C. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen
az elõvásárlásra jogosultak e jogukat ezen idõpontban és
helyszínen gyakorolhatják kizárólagosan.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad
hétfõn 9–12 óra között Puskás Béla ügyvezetõ [tel.: 06
(76) 486-606, 06 (20) 996-3708].

A CASH & LIMES Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 043611]; 1146 Budapest, Cházár A. u. 9.) a
Habilis Sütõipari és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.:
[19 09 501868]; 8400 Ajka, Szabadság tér 4. A ép.) adós-
nak, a Veszprém Megyei Bíróság 4. Fpk. 19-06-000350/4.
számú végzésével kijelölt felszámolója a többször módo-
sított 1991. évi IL. törvény (csõdtörvény) hatályos rendel-
kezései alapján

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet tu-
lajdonában lévõ alábbi eszközöket:

– Herend, Fasor u. 2/B, 655/24. hrsz.-ú ingatlan:
25 000 000 Ft.

– Ajka, Szent I. u. 87., 742. hrsz.-ú ingatlan:
19 400 000 Ft.

– Sütõipari kemence: 350 000 Ft.
– Dagasztógép csészével: 100 000 Ft.
Az irányárak az áfa összegét nem tartalmazzák.
Érdeklõdni személyesen vagy telefonon lehet: 8200

Veszprém, Rákóczi u. 5., Szalóki Péter felszámoló, tel.:
06 (88) 404-266.

Az ingatlanra pályázónak az ajánlott vételár 10%-ának
megfelelõ bánatpénzt kell befizetnie a Habilis Sütõipari és
Kereskedelmi Kft. „f. a.” 10200634-48111634-00000000
számú számlájára.

A pályázati ajánlatokat kettõs, zárt borítékban, „Habilis
Kft. f. a. pályázat” megjelöléssel kell személyesen benyúj-
tani, vagy tértivevénnyel feladni, a CASH & LIMES Zrt.
veszprémi iroda (8200 Veszprém, Rákóczi u. 5.) címére.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: jelen hirdetmény
Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. február 14.) szá-
mított 15. nap 12 óra.

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlattevõ nevét, székhelyét, adószámát, bank-

számlaszámát, a képviseletre jogosult személy(ek) adatait,
cég ajánlattevõ esetén mellékelve 30 napnál nem régebbi
hiteles cégkivonatot és aláírási címpéldányt,

– a megvásárolni kívánt vagyontárgyat az ajánlott áfa
nélküli vételár pontos megjelölésével,

2008/8. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1123



– a megajánlott vételár fizetési feltételeit, határidejét,
– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy aján-

latát a benyújtásra nyitva álló határidõ lejártától számított
40 napig fenntartja,

– cégszerû aláírást és dátumot.
A fenti tartalmi vagy formai követelményeknek meg

nem felelõ ajánlat érvénytelen.
A felszámoló felhívja az elõvásárlási jogosultakat, hogy

elõvételi szándékukat – elõvételi jogosultságuk igazolása
mellett – a pályázat beadási határidejéig írásban nyújt-
sák be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
5 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor, melyrõl
jegyzõkönyv készül. A benyújtási határidõt követõ 15 na-
pon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés
eredményérõl a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén, az ajánlatte-
võk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor,
melynek feltételeit – az ártárgyalás idõpontját megelõ-
zõen – a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

Ha egy tételre több azonos értékû ajánlat érkezik, akkor
elõnyt élvez az a pályázó, aki több tétel együttes megvá-
sárlására ad ajánlatot.

A felszámoló a jelen pályázati fordulót – megfelelõ
ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja, és új
pályázatot írhat ki.

A CÉL-ORG Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszáma:
[01 09 886496]; 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7.), képviseli
Purget József felszámolóbiztos) mint a H-D Fémszer
Fém és Gépszerkezetgyártó, Szerelõ, Kereskedõ
Magyar–Német Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma:
[02 09 062920]; 7630 Pécs, Álmos u. 3.) kijelölt felszámo-
lója meghirdeti

nyilvános pályázat

keretében történõ értékesítésre, a felszámolás alatt lévõ
társaság kizárólagos tulajdonát képezõ, alábbi vagyontár-
gyakat:

1. Pécs belterület, hrsz.: 41290/26. alatt felvett, 1100 m2

területen épített, 334 m2 nettó alapterületû üzemcsarnok,
iroda, szociális blokkból, továbbá 121 m2 és 160 m2 alapte-
rületû mûhelyekbõl álló ingatlanegyüttes, amely természet-
ben Pécs, Álmos u. 3. szám (volt panelüzem) alatt található.

Becsértéke: 71 millió Ft.
2. Használt asztalosipari gépek, berendezések, azok ki-

egészítõi és fémmegmunkáló gépek, összesen 59 tétel.
Együttes becsértéke: 12 millió Ft + áfa.
[Az áfa bevallására és befizetésére a vevõ kötelezett a

2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés g) pontja
alapján.]

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyakat a felszámoló
helyi képviselõjével [Purget József, tel.: 06 (72) 211-120;

211-367], elõzetesen egyeztetett idõpontban lehet megte-
kinteni.

Az ajánlatokat zárt borítékban kell benyújtani a
CÉL-ORG Tanácsadó Kft. pécsi irodájának (7623 Pécs,
Hõgyes E. u. 26.) címére,

2008. március 3-án 10 óráig.

A zárt borítékra kérjük ráírni „H-D Fémszer Kft. f. a.
ajánlat”.

Ajánlat tehetõ bármelyik vagyonrészre külön-külön,
vagy a teljes vagyonra. Az ajánlatban közölni kell a pályá-
zó nevét, címét, telefon- és telefaxszámát, e-mail-címét,
mely vagyonrészre ad ajánlatot, a megajánlott nettó vétel-
árat és a fizetési feltételeket.

A pályázatok értékelésérõl – az ajánlatok közjegyzõ
elõtti felbontásáról készült jegyzõkönyvbe történõ bete-
kintés lehetõsége mellett – az ajánlatot adókat 2008. már-
cius 5-ig értesítjük.

Több közel azonos értékû, a vételár tekintetében
10%-os mértéknél nem magasabb eltérést mutató árajánlat
esetén zártkörû ártárgyalást tartunk, amelynek feltételeit
az értesítéssel egy idõben közöljük. Egyéb információ kér-
hetõ a 06 (72) 211-120-as telefonszámon.

Felhívjuk az elõvásárlásra jogosultakat, hogy elõvásár-
lási jogukat a pályázatok beadási határidejéig terjedõen,
írásbeli bejelentéssel gyakorolhatják. A vételárba hitelezõi
igény beszámítására nincs lehetõség.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályá-
zatot – megfelelõ, a hitelezõk számára is elfogadható aján-
lat hiányában – eredménytelennek nyilvánítsa.

A CREDIT PLUSZ Kft. (Cg.: [17 09 001262]; 7100
Szekszárd, Mikes u. 9–11.) mint a ANSER-FARM
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.:
[03 09 108336]; 6400 Kiskunhalas, Erzsébet királyné
tér 1.) Bács-Kiskun Megyei Bíróság Fpk.
03-07-000152/5. felszámolója

nyilvános pályázat

útján megvételre ajánlja fel a felszámolása alatt álló adós
szervezet alább felsorolt ingatlanját:

ANSER-FARM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
„f. a.” (Cg.: [03 09 108336]; 6400 Kiskunhalas, Erzsébet
királyné tér 1.; adószám: [12494440-2-03]).

6421 Kisszállás külterület, 0403/14. hrsz.-ú 1,3432 ha
és 0403/15. hrsz.-ú 1,2702 ha területû gazdasági épület és
udvar.

Pályázati ár: 16 500 000 Ft + áfa.
A felszámolás alatt álló társaság ingatlanának érték-

becslése megtekinthetõ, illetve átvehetõ a felszámoló
székhelyén. A pályázati anyag ára 30 000 Ft.
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Az ingatlanok a felszámolóval történt elõzetesen egyez-
tetett idõpontban megtekinthetõk.

Bánatpénz: a pályázati kiírásban szereplõ pályázati ár
10%-a.

Az elõvásárlásra jogosultak elõvásárlási szándékukat a
pályázat beadási határidején belül írásban bejelenthetik.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a képviseleti jogosultsá-
got, az ajánlott vételárat, a fizetés módját és határidejét 30
napos ajánlati kötöttséggel, valamint a bánatpénz befizeté-
sérõl szóló igazolást vagy nyugtát.

A bánatpénz megfizethetõ dr. Gácsi Zoltán (7100 Szek-
szárd, Mikes u. 9–11.) ügyvéd 70600126-11079116 szá-
mú letéti számlájára, a felszámolás alatt álló társaság nevé-
nek feltüntetése mellett bánatpénz megjelöléssel, átuta-
lással.

A pályázatokat az adós szervezet nevének feltüntetésé-
vel, Pályázat megjelölésû, zárt borítékban kell leadni a
Belügyi Közlönyben való megjelenést (2008. február 14.)
követõ 15. nap 16 óráig a CREDIT PLUSZ Kft., 7100
Szekszárd, Mikes u. 9–11. sz. alatti irodájában, személye-
sen vagy levélben kell megküldeni oly módon, hogy a fenti
idõpontig megérkezzen.

A felszámoló a pályázatokat közjegyzõ jelenlétében
bontja, és ezt követõen értékeli azokat, melynek eredmé-
nyérõl a pályázókat a beadási határidõt követõ 15 napon
belül írásban értesíti.

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot megfe-
lelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa. Ha
több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában
legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat érkezik, a felszámoló a
pályázók között zártkörû ártárgyalást folytat.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ
Nagy László felszámolótól kapható a 06 (74) 511-211-es
telefonszámon.

Az ADVOCO Vagyonkezelõ és Tanácsadó Kft. (Cg.:
[08 09 003091]; 9022 Gyõr, Liszt Ferenc u. 37.; 9001
Gyõr, Pf. 649) mint a Tatai Klíma Centrum Kereskedel-
mi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [11 09 007786]; 2890
Tata, Agostyáni út 79.; adószáma: [12521551-2-11]) kije-
lölt, felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az „f. a.” adós gazdálkodó szer-
vezet tulajdonát képezõ alábbi vagyontárgyait:

Gépjármûvek:
Fiat Ducato Furgon D
Elsõ forg. lépés: 2001. augusztus 1., km-telítettség:

186 212 km. Hengerûrtartalom: 1905 cm3.
Mûszaki vizsga: 2007. augusztus 5-ig; zöldkártya:

2008. augusztus 23-ig.
Irányár: 1 135 000 Ft + áfa.

Peugeot Partner 170 C
Elsõ forg. lépés: 1998. szeptember 30., km-telítettség:

kb. 189 818 km.
Hengerûrtartalom: 1360 cm3; üzemmód: benzin.
Mûszaki vizsga: 2007. november 18.; zöldkártya: 2007.

július 19-ig.
Irányár: 463 800 Ft + áfa.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos véte-

li ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az ADVOCO Kft.
9001 Gyõr, Pf. 649 címre vár „Tatai Klíma Centrum Kft.
f. a. vételi ajánlat” megjelöléssel.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: a megajánlott
bruttó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot
arról, hogy az ajánlattevõ 30 napos ajánlati kötöttséget
vállal.

A vételárba hitelezõi követelés beszámítására nincs le-
hetõség.

Az ajánlatokat kettõs zárt borítékban, magyar nyelven,
postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot kiíró címére
(ADVOCO Kft., 9001 Gyõr, Pf. 649; 9022 Gyõr, Liszt
Ferenc u. 37.).

Az ajánlatok beérkezésének idõpontja:

2008. február 29. (déli) 12 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvé-
telérõl elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatár-
sától, Gáspár János felszámolóbiztostól a 06 (96) 550-920
vagy 06 (30) 224-3712-es telefonszámon szerezhetõ be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
15 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A bon-
tást követõ 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat ér-
tékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv készül,
melyet bármely hitelezõ megtekinthet. Az ajánlatok elbí-
rálásának eredményérõl a felszámoló az érdekelteket írás-
ban értesíti.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ, a vételár tekintetében 10% vagy annál kisebb
eltérés esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalás
megtartására kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalás
megkezdését megelõzõen a résztvevõkkel a felszámoló is-
merteti.

Az elõvásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános értéke-
sítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a vég-
legesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról
nyilatkozatot tesznek, amennyiben a kiírás keretében elõ-
vásárlási szándékukat elõzetesen bejelentették.

A BIS Csõdgondnok és Tanácsadó zRt. (Cg.:
[01 10 043489]; 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C) mint
a „SALUS INVEST” Faipari Korlátolt Felelõsségû
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Társaság „f. a.” (Cg.: [08 09 009512]; 9324 Bogyoszló,
Fõ u. 66.) adós felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a nevezett felszámolás alatt álló szervezet
tulajdonát képezõ alábbi vagyont:

– A 170/4. hrsz.-ú „üzem” megnevezésû ingatlan
1/1 tulajdoni hányada, amely természetben Bogyoszló,
Fõ u. 66. szám alatt található.

– Az ingatlan földterülete 2624 m2.
– Az adásvétel tárgyát az ingatlan és a rajta lévõ épít-

mények együttesen képezik.
– Irányár: 48 700 E Ft.
Az értékesítésre kerülõ vagyonról részletes tájékozta-

tást ad, valamint a megtekintést biztosítja: Hajdú Tünde
felszámolóbiztos. Egyeztetés a 06 (1) 202-5580 és 06 (70)
536-0343-as telefonszámon.

A pályázaton történõ részvétel feltétele a négymillió fo-
rint összegû bánatpénz befizetése a pályázat benyújtásá-
nak határnapjáig a felszámoló BIS zRt. ERSTE Bank
Nyrt.-nél vezetett 11600006-00000000-25146336 számú
számlájára, és az errõl szóló igazolásnak a pályázathoz tör-
ténõ csatolása.

A bánatpénz foglalóként funkcionál, a vételárba beszá-
mít, sikertelen pályázat esetén 10 napon belül kamatmen-
tesen visszafizetésre kerül.

A pályázatokat tértivevényes levéllel a felszámoló cí-
mére – BIS zRt. 1276 Budapest, Postafiók 27 – kérjük
megküldeni, vagy személyesen az 1123 Budapest, Ráth
György u. 1/C fszt. 3. szám alatti irodájába beadni munka-
napokon 10 órától 14 óráig. A borítékra írják rá: „SALUS
INVEST Kft f. a. Pályázat”.

A pályázatok beérkezésének határideje:

2008. február 29. 12 óra.

A borítékon, amely a pályázatot tartalmazza, más felirat
nem lehet. Ha beküldése postán történik, akkor a pályázati
borítékot egy másik borítékban kell elhelyezni.

A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, cí-
mét, gazdálkodó szervezet esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát másolatban, az ajánlati ár egyértelmû meg-
határozását, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi ide-
jét, amely nem lehet kevesebb mint a benyújtási határidõt
követõ 30 nap.

A felszámoló értesíti az elõvásárlási joggal rendelkezõ-
ket, hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázat ke-
retében gyakorolhatják.

A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében törté-
nik a fenti benyújtási határidõt követõ 10 napon belül. A
pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl a bontást kö-
vetõ idõponttól számított 10 napon belül értesítést kapnak.

Azonos, vagy a legjobb ajánlati ártól 10%-on belüli árat
ajánlók között a felszámoló ártárgyalást tart.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályá-
zatot – megfelelõ ajánlat hiányában – érvénytelennek nyil-
vánítsa.

Az adásvételi szerzõdésnek a pályázat nyertesével tör-
ténõ megkötésének végsõ határideje: 2008. március 31.

A BIS Csõdgondnok és Tanácsadó zRt. (Cg.:
[01 10 043489]; 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C) mint
a J.I.M. PACK Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Tár-
saság „f. a.” (Cg.: [08 06 010812]; 9023 Gyõr, Rét u. 13.)
adós felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a nevezett felszámolás alatt álló szervezet
tulajdonát képezõ alábbi vagyont:

– AUDI A6 AVANT 2.5 TDI személygépkocsi (gyár-
tási év 2002., telj.: 114 kW), „motorhibás”.

2 200 000 Ft irányáron, mely összeg a 20%-os áfaössze-
get tartalmazza.

A felszámoló a meghirdetett eszköz mûködõképes álla-
potáért felelõsséget nem vállal, a kellékszavatosságot ki-
zárja.

Az értékesítésre kerülõ vagyonról részletes tájékoz-
tatást ad, valamint a megtekintést biztosítja: Czagány
Mihály felszámolóbiztos. Egyeztetés a 202-5580 és 06
(30) 326-2760-es telefonszámon.

A pályázaton történõ részvétel feltétele az irányár
10%-ának megfelelõ bánatpénz befizetése a pályázat
benyújtásának határnapjáig a felszámoló BIS zRt.
11600006-00000000-25146336 számú számlájára, és az
errõl szóló igazolásnak a pályázathoz történõ csatolása,
vagy a felszámoló pénztárába történõ készpénzbefizetés.

A bánatpénz foglalóként funkcionál, a vételárba beszá-
mít, sikertelen pályázat esetén 10 napon belül kamatmen-
tesen visszafizetésre kerül.

A pályázatokat tértivevényes levéllel a felszámoló cí-
mére – BIS zRt. 1276 Budapest, Postafiók 27 – kérjük
megküldeni vagy személyesen az 1123 Budapest, Ráth
György u. 1/C fszt. 3. alatti irodájába beadni munkanapo-
kon 10 órától 14 óráig. A borítékra írják rá: „J.I.M. Pack
Bt. f. a. pályázat”.

A pályázatok beérkezésének határideje:

2008. március 5. 12 óra.

A borítékon, amely a pályázatot tartalmazza, más felirat
nem lehet. Ha beküldése postán történik, akkor a pályázati
borítékot egy másik borítékban kell elhelyezni.

A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, cí-
mét, gazdálkodó szervezet esetén 30 napnál nem régebbi

1126 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/8. szám



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 felszámoló értesíti az elõvásárlási joggal rendelkezõ-
ket, hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázat kere-
tében gyakorolhatják.

A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében törté-
nik a fenti benyújtási határidõt követõ 10 napon belül. A
pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl a bontást kö-
vetõ idõponttól számított 10 napon belül értesítést kapnak.

Azonos, vagy a legjobb ajánlati ártól 10%-on belüli árat
ajánlók között a felszámoló ártárgyalást tart.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályá-
zatot – megfelelõ ajánlat hiányában – érvénytelennek nyil-
vánítsa.

Az adásvételi szerzõdésnek a pályázat nyertesével törté-
nõ megkötésének végsõ határideje: 2008. április 4.

A Patik, Varga és Társaik Gazdasági Tanácsadó Rész-
vénytársaság (Cg.: [14 10 300109]; 8840 Csurgó, Széche-
nyi tér 15.) mint a SUMI-GERI Kereskedelmi Bt. „f. a.”
(Cg.: [18 06 102712]; 9737 Bük, Kristály u. 18.) felszámo-
lója (dr. Varga János felszámolóbiztos)

nyilvános pályázat

útján értékesíti a gazdálkodó szervezet alábbi vagyontár-
gyait:

– A büki 1181. hrsz. alatt felvett „lakóház, panzió”
tkv.-i megnevezésû, összesen 3641 m2 területû ingatlan, a
rajta levõ felépítményekkel és a panzióhoz tartozó beren-
dezési tárgyakkal együtt.

– A büki 1184. hrsz. alatt felvett „beépítetlen terület”
tkv.-i megnevezésû, összesen 1036 m2 tkv.-i térmértékû
ingatlant.

– A büki 1079. hrsz. alatt felvett „beépítetlen terület”
tkv.-i megnevezésû, összesen 3296 m2 tkv.-i térmértékû
ingatlant.

Az ingatlanok Bük belterületén, a Kristály u. 18. sz.
alatt találhatóak és egy birtoktestet képeznek. Ebbõl kö-
vetkezõen a felszámoló elsõdlegesen egyben kívánja a
három ingatlant értékesíteni, mely azonban nem zárja
ki, hogy a pályázók egyenként is ajánlatot tegyenek.
Egyben történõ pályázat esetén a felszámoló kéri, hogy
a pályázók árajánlatukat az egyes ingatlanokra meg-
bontva tegyék meg.

Az ingatlanok együttes pályázati irányára:
100 000 000 Ft + áfa, vagyis mindösszesen 120 000 000 Ft.

Az értékesítés feltételeirõl részletes információ a felszá-
molótól kérhetõ [8840 Csurgó, Széchenyi tér 15.; tel. és
fax: 06 (82) 471-412, 06 (82) 471-426, 06 (82) 471-829] és
vele egyeztethetõ idõpont az ingatlanok megtekintésére is.

A benyújtandó pályázatoknak tartalmazniuk kell:
1. A pályázó adatait (név, cím, cégkivonat, adószám).
2. Az ajánlott áfa nélküli vételár pontos megjelölését.
3. Fizetési feltételek meghatározása és a fizetõképes-

ség igazolása.
A bánatpénz:
A pályázónak bánatpénzként a megvásárolni kívánt va-

gyontárgy pályázati irányárának 10%-át kell a pályázat-
bontás helyszínén letétbe helyeznie, vagy átutalnia a fel-
számolónak az ERSTE BANK Hungary Rt. csurgói fiókjá-
nál vezetett 11637000-08171700-37000000 sz. bank-
számlájára úgy, hogy az a pályázat bontását megelõzõ na-
pig beérkezzen.

Átutalás esetén a banki igazolást a pályázathoz csatolni
kell. A felszámoló a bánatpénz után kamatot nem fizet, ke-
zelési költséget sem számít fel.

A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja:
A pályázatokat két példányban, zárt borítékban,

„SUMI-GERI” jeligével kérjük személyesen benyújtani,
vagy tértivevénnyel feladni az alábbi címre: Patik, Varga
és Társaik Gazdasági Tanácsadó Zrt. (8840 Csurgó, Szé-
chenyi tér 15.).

A pályázat beérkezési határideje:

2008. március 5-én 10 óra.

A pályázat bontása:
A pályázatok közjegyzõ jelenlétében történõ nyilvános

bontására a felszámoló székhelyén kerül sor 2008. március
5-én 10 órakor.

A bontást követõen kerül sor a megjelent pályázók sze-
mélyes meghallgatására és – amennyiben a Cstv. 49/A. §
(4) bekezdésében írt feltételek fennállnak – az esetleges ár-
tárgyalásra. A bontáson meg nem jelent pályázókat a fel-
számoló a bontást követõ 8 napon belül írásban értesíti a
pályázat eredményérõl.

A felszámoló felhívja a jogosultakat, hogy az elõvásár-
lási jogukat a legjobb ajánlat ismeretében azonos feltételek
mellett a nyilvános pályázat keretében gyakorolhatják.

A CSABAHOLDING Kft. (Cg.: [01 09 683720]; szék-
hely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I. 4.) mint az
INTERTRANS-TRAVEL Kereskedelmi, Szolgáltató
és Fuvarozó Kft. „f. a.” (Cg.: [10 09 023940]; szék-
helye: 3356 Kompolt, Rákóczi út 23.; adószáma:
[11928027-2-10]) adós gazdálkodó szervezet kijelölt
felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós gazdálkodó szervezet alábbi köve-
telését:
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Nagy István magánszeméllyel szembeni 105 710 115 Ft
tõke és járulékai követelés át nem adott pénztárkészlet, tár-
gyi eszközök és ingóságok ellenértékének megtérítésébõl
eredõen. A követelést a Heves Megyei Városi Bíróság ál-
tal kibocsátott Pk.50.226/2007/1. számú, 2007. október
13-án jogerõssé vált fizetési meghagyás alapozza meg.
A felszámoló végrehajtási eljárás megindítását még nem
kezdeményezte.

Összeg: 105 710 115 Ft.
Az értékesítésre meghirdetett követelés iratainak meg-

tekintését biztosítjuk, idõpont-egyeztetés érdekében
Ádám Éva felszámolóbiztost kell keresni [tel.: 06 (30)
239-2169].

A pályázaton történõ részvétel feltétele 300 000 Ft bá-
natpénz befizetése, és az errõl szóló igazolásnak a pályá-
zathoz történõ csatolása. A bánatpénz a vételárba beszá-
mít, sikertelen pályázat esetén a pályázatok elbírálását kö-
vetõ 8 banki napon belül, kamatmentesen visszafizetésre
kerül.

A bánatpénzt az alábbi bankszámlára kérjük befizetni,
illetve átutalni:

Jogosult neve: CSABAHOLDING Kft.
Bankszámlaszáma: 10700165-04411402-52400009.
Közlemény rovatban: INTERTRANS-TRAVEL Kft.

„f. a.” – bánatpénz.
A pályázatok benyújtása: postai úton, vagy szemé-

lyesen a felszámoló szolnoki irodájába [CSABAHOL-
DING Kft., 5000 Szolnok, Moha u. 5. fszt. 2.; telefon:
06 (56) 376-230], vagy a felszámoló székhelyére [1146
Budapest, Thököly út 59/A I. 3.; tel.: 06 (1) 450-0433].

A pályázatok beérkezésének határideje:

2008. március 5. (szerda) 12 óra.

Az érvényes pályázatok értékelése során az a pályázat
nyer, amelyet a felszámoló a fizetés módja és a fizetési ha-
táridõ szempontjából a legelõnyösebbnek tart.

Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesí-
tési kötelezettséget.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

Ha több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozá-
sában legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat érkezik, a fel-
számoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart,
melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõ-
en közli a felekkel.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlattevõ nevét, címét, telefon- és telefaxszámát,
– gazdálkodó szervezet esetén cégkivonatot és a cég-

jegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát,
– az ajánlati ár egyértelmû meghatározását,
– a fizetés módját, és határidejét,
– a bánatpénz megfizetésének igazolását,
– az ajánlat érvényességi idejét, amely nem lehet keve-

sebb, mint a benyújtási határidõt követõ 60. nap.

A pályázati borítékon a következõt kell feltüntetni: IN-
TERTRANS-TRAVEL – Pályázat.

A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében törté-
nik, a pályázatok benyújtását követõ 20 napon belül. A pá-
lyázók a nyilvános pályázat eredményérõl a bontást köve-
tõ 20 napon belül kapnak értesítést.

A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789]; 1061 Budapest, Paulay Ede u. 45.)
mint felszámoló a Körtönye-Bükk Kft. „f. a.” (Cg.:
[14 09 302332]; 7400 Kaposvár, Körtönye-Bükk u. 74.)
tulajdonában lévõ, az alábbiakban bemutatott ingatlant kí-
nálja

nyilvános pályázat

útján megvásárlásra.
A kaposvári Körzeti Földhivatal által 18666/4. hrsz.

alatt nyilvántartott zártkert megnevezésû, 5078 m2 alapte-
rületû, természetben Kaposvár belterületén található ingat-
lan – áfa nélkül értelmezett – irányára 1 423 000 Ft, a bá-
natpénz 100 000 Ft.

A megvásárlásra felkínált ingatlanért kellékszavatossá-
got nem vállalunk. A vételárat egy összegben, a szerzõdés
megkötésétõl számított 15 napon belül átutalással kell
megfizetni. A beszámítást a csõdtörvény kizárja.

A felszámolás a többször módosított 1991. évi XLIX.
törvény szerint folyik. A pályázaton való részvétel feltéte-
le a bánatpénz elõzetesen igazolt megfizetése. A bánat-
pénz akkor tekinthetõ megfizetettnek, ha azt a megadott
bankszámlaszámon az ajánlattételi határidõ elõtt 24 órával
jóváírták. A pályázati eljárás részletes feltételeit feltételfü-
zet állapítja meg, amely tartalmazza a megvásárlásra felkí-
nált ingatlan bemutatását, valamint az ingatlan tulajdoni
lapját. A feltételfüzet a felszámoló 7621 Pécs, Jókai M. tér
13/B alatti fióktelepén munkanapokon 9–12 óra között
megtekinthetõ, illetve megvásárolható. A pályázati aján-
latban 60 napos ajánlati kötöttséget kell vállalni.

Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat egy ma-
gyar nyelvû példányban, zárt, a pályázóra való utalás nél-
küli, „Körtönye-Bükk Kft. f. a. – pályázat” jeligével felira-
tozott borítékban,

2008. február 14-én 12 óráig

a felszámoló 7621 Pécs, Jókai M. tér 13/B, illetve a 7601
Pécs, Pf. 112 címén nyújtsák be. A pályázati ajánlatokat
2008. március 3-án 10 órakor közjegyzõ jelenlétében
bontjuk fel. A pályázatbontáson azok az érdeklõdõk, akik
a bánatpénzt a kiírás szerint megfizették és határidõben
ajánlatot nyújtottak be, részt vehetnek.

A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. Amennyiben érkezik megfele-
lõ ajánlat, de a legjobb ajánlati árat követõ ajánlati ár a leg-
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magasabb ajánlati ár 90%-át eléri, a felszámoló a pályázók
között közjegyzõ jelenlétében köteles nyilvános ártárgya-
lást tartani.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányá-
ban a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.

További felvilágosítással Piti Zoltán felszámolóbiztos
[telefon: 06 (72) 532-209] készséggel áll rendelkezésre.
Az értékesítésre meghirdetett ingatlan elõzetesen egyezte-
tett idõpontban megtekinthetõ.

A DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó
Kft. (Cg.: [01 09 679649]; 1072 Budapest, Dob u. 52.)
mint felszámoló

pályázati felhívást

tesz közzé az IKARUS TRUCK Motor- és Gépgyár-
tó Kft. „f. a.” (Cg.: [07 09 006489]; 8000 Székesfehérvár,
Repülõtér hrsz. 7609/2.) tulajdonát képezõ alábbi vagyoni
eszközökre:

– alapanyagok, kötõelemek
Irányár: 125 000 Ft + 20% áfa.
Bánatpénz: 13 000 Ft.
– szerelvények, technológiai segédanyagok
Irányár: 145 000 Ft + 20% áfa.
Bánatpénz: 15 000 Ft.
– egyéb anyagok
Irányár: 373 000 Ft + 20% áfa.
Bánatpénz: 37 000 Ft.
A bánatpénzt az adós cég felszámoló által vezetett házi-

pénztárába kell befizetni (1072 Budapest, Dob u. 52.) a pá-
lyázat benyújtása elõtt.

Az eszközökkel kapcsolatban felvilágosítást ad: Kissné
Ágics Ilona felszámolóbiztos a 321-4210-es telefon-
számon.

A pályázatokat feladó nélküli zárt borítékban kell leadni
a felszámoló székhelyére: 1072 Budapest, Dob u. 52. II. 1.,

2008. március 4. 11 óráig,

IKARUS TRUCK Kft. „f. a.” megjelöléssel.
Az írásban benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, adatait,
– cég esetén a cégjegyzékszámot, 3 hónapnál nem ré-

gebbi cégkivonatot,
– az ajánlott vételárat,
– az ajánlott fizetési feltételeket,
– a bánatpénz befizetésének igazolását,
– a 90 napos ajánlati kötöttség vállalását.
A pályázat bontására a felszámoló székhelyén (1072

Budapest, Dob u. 52. II. 9.) 2008. március 4-én, kedden
11 óra 30 perckor, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a megfe-
lelõ, azonos értékû ajánlatot benyújtó pályázók között
nyilvános ártárgyalást tartson.

Az árversenyre a bontást követõen, 2008. március 4-én
12 órakor kerülhet sor.

Eredményhirdetés 2008. március 4-én 12 óra 30 perckor.
A felszámoló fenntartja magának azt a jogát, hogy meg-

felelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba és birtokba-
adás feltétele.

A nem nyertes pályázónak a felszámoló a bánatpénzt az
eredményhirdetést követõen visszafizeti.

A vételárba a hitelezõi követelés beszámítására nincs
lehetõség.

A felszámoló elõnyben részesíti azt a pályázót, aki az
eszközöket együtt pályázza meg.

A SERATUS Vagyonértékelõ Zrt. (Cg.: [01 10 041596];
1091 Budapest, Üllõi út 51.) mint a KACSALÁB Ker.
és Szolg. Bt. „f. a.” (Cg.: [01 06 713940]; 1203 Budapest,
Szigetvár u. 7.) felszámolója a Fõvábosi Bíróság 16.
Fpk. 01-05-000530. sz. végzésével, (felszámolóbiztos:
dr. Bartha István)

pályázat

útján értékesíti az adós cég tulajdonát képezõ alábbi hasz-
nált eszközöket és elfekvõ készletet.

A használt eszközök felsorolása:
Építési lézer, lézerállvány, motorfûrész, gyalugép, taka-

rítógép, karcológép, Sony monitor, számítógép, fax,
nyomtató, szekrény, íróasztal, hûtõszekrény, ülõgarnitúra,
kõmûves vasbak.

Az eszközök használtak, illetve nagyon használtak.
Használt gépjármûvek felsorolása:
Mercedes Atego tehergépkocsi, Mercedes Vito szgk.,

Mercedes Sprinter tehergépkocsi.
A gépjármûvek 8–10 évesek.
Meglévõ, elfekvõ építõipari készlet: festék, csavar,

idom, bilincs, csempe, zsanér, zárszelvények, ragasztók,
purhab, dübel stb.

A felszámoló valamennyi eszközt együttesen kívánja
értékesíteni, ezért pályázni csak valamennyi eszközre
együttesen lehet.

Valamennyi vagyontárgy értékesítési irányára együtte-
sen: 7 000 000 Ft + áfa (hétmillió forint + áfa).

A pályázatokat tértivevényes levélben, vagy személye-
sen lehet benyújtani a felszámolóbiztoshoz, Seratus Va-
gyonértékelõ Zrt. (1091 Budapest, Üllõi út 51.). A boríték-
ra kérjük ráírni: KACSALÁB Bt. „f. a.” értékesítési pá-
lyázat.
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A pályázatok beérkezési határideje:

2008. március 3.

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 pályá-

zó nevét, címét, az ajánlati árat, a fizetés módját és feltéte-
leit.

– A pályázó köteles továbbá az irányár 10%-át befizet-
ni a felszámoló pénztárába vagy átutalni a felszámolás
alatt álló cég Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet-
nél vezetett számlájára: 64400051-30064351-21100006.
A befizetés igazolását a pályázathoz mellékelni kell. Az
eredménytelenül pályázó részére, illetve érvénytelen pá-
lyázat esetén a felszámoló a bánatpénzt a pályázatok érté-
kelését követõen 8 napon belül kamatmentesen viszautalja
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 gyakorlás 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
– megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvá-
nítsa.

A pályázatról további egyéb információ a felszámoló-
biztostól kérhetõ a 219-5118-as vagy a 06 (30)
311-5719-es telefonszámon.

A RATIS Pénzügyi Gazdasági és Szolgáltató Kft. (Cg.:
[01 09 668457]; 1054 Budapest, Aulich u. 7.) mint a Heves
Megyei Bíróság 3. Fpk. 10-05-000002/5. számú végzé-
sével kijelölt UNIOFRUCT Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft. „f. a.” (Cg.: [10 09 020639]; 3350 Kál, Dózsa
Gy. u. 26–28.) felszámolója képviseletében eljáró, Szûcs
Zoltán felszámolóbiztos

nyilvános pályázatot

hirdet, az adós gazdálkodó szervezet vagyontárgyainak ér-
tékesítése érdekében.

Az értékesítésre felkínált vagyontárgyak a következõk:
1. Irodai bútorok: 250 000 Ft.
A megállapított érték az áfát nem tartalmazza!
A foglaló mértéke a meghirdetett érték 10%-a.

2. Gépi berendezések, felszerelések: 3 450 000 Ft.
A megállapított érték az áfát nem tartalmazza!
A foglaló mértéke a meghirdetett érték 10%-a.
3. Végrehajtás alatt álló, végrehajtási joggal biztosított

kimondottan bizonytalan megtérülésû követelés, melynek
névértéke: 120 504 628 Ft.

A foglaló mértéke a névérték 10%-a.
Pályázati jelentkezés és információgyûjtés:
Az ajánlattevõk a RATIS Pénzügyi Gazdasági és Szol-

gáltató Kft. egri fióktelepén (3300 Eger, Klapka Gy.
u. 1/B) 2008. február 18.–2008. február 26. között, minden
munkanapon 9–12 óráig szerezhetik be a részletes pályá-
zati anyagot, és egyidejûleg tájékozódhatnak az értékesí-
tendõ vagyontárgyakkal kapcsolatosan.

A pályázatokat a felszámoló akkor veszi nyilvántartás-
ba, ha a megfelelõ vagyontárgyra elõírt foglaló dokumen-
táltan beérkezett a RATIS Kft. CITIBANK Rt.-nél veze-
tett 10800014-50000006-11169663 számú bankszámlájá-
ra 2008. február 28-án 10 óráig.

A pályázati ajánlatok benyújtásának határideje és helye:

A pályázatokat

2008. március 3-án 9 és 10 óra között

lehet benyújtani a RATIS Pénzügyi Gazdasági és Szolgál-
tató Kft. egri fióktelepén (3300 Eger, Klapka Gy. u. 1/B).

A pályázatok felbontása, bírálata:
A pályázatok bírálóbizottság általi zártkörû bontására

közjegyzõ jelenlétében a kiíró egri fióktelepén kerül sor. A
pályázatokat a bírálóbizottság a bontást követõen értékeli.

Az elõvásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános értéke-
sítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a vég-
legesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról
nyilatkozatot tesznek. Az elõvásárlási jog gyakorlása ér-
dekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét ar-
ra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályá-
zatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.

Felvilágosítás kapható a következõ telefonszámokon:
410-004, valamint Szûcs Zoltán felszámolóbiztosnál,
06 (30) 998-6612.

Pályázni lehet az eszközállomány részeire vagy egé-
szére.

A pályázaton való részvétel feltételei:
A pályázónak vállalnia kell, hogy ajánlatát a beadási ha-

táridõtõl számított 60 napig fenntartja.
A benyújtandó pályázatnak tartalmazia kell többek kö-

zött a pályázó fõbb adatait, az ajánlott vételárat, s a fizetési
feltételekre vonatkozó nyilatkozatot, dokumentumokat.

A felszámoló beszámítást nem fogad el.
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy

megfelelõ ajánlatok hiányában az adott vagyontárgyra vo-
natkozó pályázatot részben, vagy egészében eredményte-
lennek nyilvánítsa, és új pályázat kiírásáról döntsön.
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A felszámoló a 10%-on belüli, megfelelõ, azonos értékû
ajánlatot tevõk között ártárgyalást tart.

A pályázatok elbírálása során elõnyben részesítjük azon
pályázót, aki az eladásra kínált eszközök egészére tesz
ajánlatot, s vállalja az azonnali fizetést.

Az írásos pályázati ajánlatokat 2 példányban, zárt borí-
tékban „UNIOFRUCT Kft.” 1/2008. jeligével a RATIS
Kft., egri fióktelep (3300 Eger, Klapka Gy. u. 1/B) címre
kell benyújtani.

Az értékesítési tárgyalás helyszínérõl, idõpontjáról a
pályázókat írásban értesítjük.

A módosított 1991. évi IL. tv. (ún. csõdtörvény) 49/C. §
(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen az elõvásárlá-
si jogosultak e jogukat ezen idõpontban és helyszínen gya-
korolhatják.

Elõzetes egyeztetés alapján a vagyontárgy helyszíni
megtekintését biztosítjuk.
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Bélyegzõk érvénytelenítése

A TÖBÖRZSÖKI BT. alábbi szövegû bélyegzõjét eltulajdonították.

A bélyegzõ lenyomata:
TÖBÖRZSÖKI BT.

7000 Sárbogárd, Szt. István u. 66/A

Tel.: 06-20/9548-313

Adószám: 22067810-1-07

Bsz.: 58100013-10001239

A pontosan ilyen szövegezésû és formátumú bélyegzõlenyomatot 2008. január 9-én 20 órától kezdve tekintsék ér-
vénytelennek. Az e naptól a használatából eredõ károkért nem vállalunk felelõsséget.

A DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMÛ ZRT. alábbi szövegû, 2-es sorszámú bélyegzõje 2008. február 5-én
elveszett. A bélyegzõ használata ettõl az idõponttól érvénytelen.

Bélyegzõlenyomat:

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMÛ ZRT
Gödöllõi Üzemigazgatóság

2100 Gödöllõ, Sík Sándor u. 7.
Tel.: 28/520-780 Fax: 28/520-799

Adószám: 10863877-2-13
BBNyrt. 10103898-01000945-00000003

2.
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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

dr. Zavodnyik József

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló
2003. évi LX. törvény magyarázata I–II.

címû kétkötetes kiadványát.

A 2004. május 1-jén hatályba lépett, a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. tör-
vény részletesen szabályozza a magyar biztosítási piac szereplõi piacra lépésének és mûködésének,
illetve a biztosításfelügyeleti hatóság tevékenységének egyes kérdéseit, téve mindezt a közösségi jog ren-
delkezéseinek való megfelelés igényével.

A jogszabály magyarázatára vállalkozó jelen munka feltárja a törvény belsõ összefüggéseit, ismertetve az
egyes elõírások közösségi biztosítási jogi hátterét is. Felhívja a figyelmet a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete által közzétett ajánlásokra, állásfoglalásokra, módszertani útmutatókra és tájékoztatókra, illetõ-
leg a bírósági határozatokra, ezáltal is megkönnyítve az egyes rendelkezések helyes értelmezését és gya-
korlati alkalmazását.

Ajánljuk elsõsorban mindazoknak, akik mindennapi munkájuk során a biztosítási törvény elõírásait kell,
hogy alkalmazzák, így a biztosítók munkatársainak, a biztosításközvetítõknek és a biztosítási szaktanács-
adóknak, de a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban a biztosítás területével foglalkozóknak, to-
vábbá a biztosítási jogot tanulóknak is.

A szerzõ, dr. Zavodnyik József 1991-tõl 2001-ig az Állami Biztosításfelügyeletnél, illetve a Pénzügyi Szer-
vezetek Állami Felügyeleténél dolgozott, 2001-tõl a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagja.
Az elmúlt években számos publikációja jelent meg a biztosítási jog tárgyában, s több helyen oktat biztosítá-
si ismereteket.

A 848 oldal terjedelmû, kétkötetes kiadvány ára 3675 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

Megrendeljük
A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény magyarázata I–II. címû két-
kötetes kiadványt (ára: 3675 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 GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRÓL SZÓLÓ
TÖRVÉNY MAGYARÁZATA

címû kiadványt.

A 2006. július 1-jétõl hatályos, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (az új Gt.)
megalkotása során az Európai Unió társasági jogával való harmonizáció és az egyes tagállamok
társasági joga fejlõdésének közös sajátosságai mellett a magyar jogalkalmazók több mint másfél
évtizedes tapasztalatait is felhasználták.

A magyar jogalkalmazók számára ma már nem számít újdonságnak a társasági jog. Az ellenérzések rég
megszûntek, az elsõ társasági törvény, az 1988. évi VI. törvény hatályba lépése óta a gazdasági élet
szereplõi a társasági jog intézményeit megismerték és elfogadták. Kialakult az a cégbírósági gyakorlat és
jelentõs szakirodalom, megerõsödött az a társasági jogi kultúra, amelyre a jogalkotó támaszkodhatott.

Az új Gt. egyes kérdéseket a korábbival azonosan szabályoz, így az 1997. évi CXLIV. törvényen alapuló,
a Legfelsõbb Bíróság és az ítélõtáblák közzétett döntéseibõl megismerhetõ bírói gyakorlat részben
továbbra is irányadó.

Ára: 3024 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B.
u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a A gazdasági társaságokról szóló törvény magyarázata címû kiadványt
(ára: 3024 Ft + postaköltség), ...................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................
Utca, házszám: .........................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás



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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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

08.0465 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
kiadásában megjelenik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR

Az EU-Jogszabálytár az Európai Unió magyarra lefordított elsõdleges (alapszerzõdések, csatlakozási okmányok)
és másodlagos (az Európai Unió szervei által alkotott jogi aktusok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jogszabálytár DVD-n a dokumentumok többféle szempont (évszám, Celex-szám, kibocsátó stb.) szerint
kereshetõk. Az adatbázisból megismerhetõk a joganyagok jellemzõi (megjelenés adatai, kibocsátó, hatályosság,
egyéb lényeges megjegyzések stb.), valamint közvetlenül elérhetõk azok kapcsolatai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Európai Unió jogában kevésbé jártas felhasználók számára lényeges információkkal szolgálnak az EU
Asszisztens menüpontban található ismertetõk.
Az EU Extra menüpont tartalmazza a magyar csatlakozási okmányt, valamint egyéb kiemelkedõen fontos európai
vonatkozású dokumentumokat.
Az EU-Jogszabálytár felhasználóbarát kialakítása és könnyen kezelhetõ funkciói hasznos és gyors segítséget
nyújtanak mind az EU-jogban már jártas, mind az azzal most ismerkedõ felhasználók számára.
A EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR között is mûködik az átjárhatóság, vagyis ha az
EU-Jogszabálytárban magyar jogszabályra van hivatkozás, akkor azt az EU-Jogszabálytárból azonnal meg lehet
nyitni.

Az EU-Jogszabálytár elõfizetési díjából a Hivatalos Jogszabálytár elõfizetõi 50% kedvezményt kapnak.

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 72 000 Ft + áfa �
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft + áfa �
10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft + áfa �
25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft + áfa �
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft + áfa �
100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft + áfa �
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Megrendeljük az EU-JOGSZABÁLYTÁR változatát ................. példányban, 2008. ............................................ hónaptól.

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

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

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

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

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

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

cégszerû aláírás

Megrendeléssel kapcsolatban, érdeklõdni lehet a 06-80-200-723-as zöldszámunkon, és a 266-5095-ös
telefonszámon.
A megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., fax-
számon a 266-8906, illetve e-mail-en, az ugyfel@mhk.hu-ra kérjük eljuttatni.
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