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II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kormány tagjainak
rendeletei

A honvédelmi miniszter
14/2008. (VI. 13.) HM

rendelete

a kedvezményes üdültetés rendjérõl szóló
35/2002. (V. 10.) HM rendelet módosításáról

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állomá-
nyú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
287. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 51. §-ában meghatározott feladat-
körömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

(1) A kedvezményes üdültetés rendjérõl szóló 35/2002.
(V. 10.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú mel-
léklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. mel-

léklete lép.

(3) Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. mel-

léklete lép.

2. §

Ez a rendelet 2008. június 24-én lép hatályba, és a ha-
tálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

1. melléklet

a 14/2008. (VI. 13.) HM rendelethez

„1. számú melléklet

a 35/2002. (V. 10.) HM rendelethez

Keretgazda Üdültetési Szervezet

1. HM személyügyért felelõs szerve
2. MH központi személyügyi szerve
3. MK Katonai Biztonsági Hivatal
4. MK Katonai Felderítõ Hivatal
5. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
6. Katonai Ügyészségek
7. MH összhaderõnemi középszintû irányító szerve”
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2. melléklet a 14/2008. (VI. 13.) HM rendelethez

„2. számú melléklet a 35/2002. (V. 10.) HM rendelethez

”
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lakcím(6.): üdülés formája(3.):

1. belföldi egyéni, családos

2. belföldi gyermek

3. külföldi egyéni, családos

4. külföldi gyermek

5. hétközi-hétvégi pihenés

6. regeneráló pihenés

ellátás típusa(4.):

2. reggeli, vacsora
3. kímél :

Kelt:

Kelt:

(1.)

(2.)

(3.)

(4.)

(5.)

(6.)

(7.)

(8.)

A
z 

ig
én

yj
og

os
ul

t

családi- és utóneve:
anyja neve:
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adóazonosító jel:

lakcím(6.):

adóazonosító jel:

                                           200…..               hó……….    nap…… üdültetési felel s aláírása / P.H.

üdültetési felel s neve, telefon száma:

javaslat, megjegyzés:

üdül /KORK: id pont:

7. gyógyító jelleg  üdülés

rokonsági fok:

elrendel  parancs száma(8.):

legutóbbi alkalommal mikor és hol részesült üdültetésben, regeneráló pihentetésben:

II. RÉSZ (AZ ALAKULAT ÜDÜLTETÉSI FELEL SE TÖLTI KI) (7.)

telefonszám:

rokonsági fok:

szül. év, hó, nap: adóazonosító jel:
lakcím(6.):

1. reggeli, ebéd, vacsora

értesítési cím(6.):

                          200…..               hó……….    nap………. igényjogosult aláírása

üdül hely megnevezése:

szervezet megnevezése Keretgazda Üdültetési Szervezet száma:

A
z 
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ül

és
re

 v
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at
ko

zó
 

ad
at

ok

turnus száma vagy id pont:

Az üdül ben történ  elhelyezésre irányuló külön kérés (betegség, mozgáskorlátozottság, stb.):
elhelyezés típusa:

adóazonosító jel:

rokonsági fok

rokonsági fok:

családi- és utóneve:

anyja neve:
szül. év, hó, nap:

anyja neve:
szül. év, hó, nap:

szül. év, hó, nap:

5. nyugdíjas ka. és ktv.családi- és utóneve:

adóazonosító jel:

rendfokozata:
szül. év, hó, nap:

6. egyéb igényjogosult

ADATLAP
Foglalási szám(1.):

1. ht.katona

családi- és utóneve:

anyja neve:

munkahely:
2. szerz déses katona

lakcím(5.):

3. ka. és ktv.

I. RÉSZ (AZ IGÉNYJOGOSULT TÖLTI KI)
családi- és utóneve:

Kitöltési útmutató:

4. nyá. katona

igényjogosultság(2.):

lakcím(6.):

anyja neve:

A szolgáltató tölti ki.

A megfelel  szavakat  kell aláhúzni, csak az adatlapot aláíró igényjogosultra vonatkozik.

A megfelel  szavakat  kell aláhúzni. 

A megfelel  szavakat  kell aláhúzni, kímél  men sor igénylése esetén a kért étrend típusát kell feltüntetni. 

Csak akkor kell kitölteni, ha eltér az adatlapot aláíró igényjogosult lakcímét l.

Csak regeneráló pihenés esetén kell kitölteni.

Irányítószám, helységnév, utca/tér/köz stb., házszám sorrendben kell kitölteni.

Hétközi-hétvégi üdülés estén az igényjogosult tölti ki és írja alá, egyéb esetekben az üdültetési felel s.



3. melléklet a 14/2008. (VI. 13.) HM rendelethez

„3. számú melléklet a 35/2002. (V. 10.) HM rendelethez

”
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2008. el -utószezon 2008. f szezon

teljes panzió teljes panzió

Az üdül  megnevezése Szoba kategória térítési díj (f /nap) térítési díj (f /nap)

Annavölgy faház komfort nélkül 1450 1600
fürd szobás szoba 2300 3200

Balatonkenese I.-es villa 4400 5200
II. III. A-B villa 3600 4700

I. szálló, folyóvizes szoba WC nélkül 1900 2200

I. szálló, fürd szobás szoba WC nélkül 2000 2400
III. szálló apartman 3700 4800
IV. szálló lakosztály 3000 4300
I-II-IV. szálló; IV-es villa fürd szobás
szoba 2500 3500

Balatonkenese faház komfortos faház 2100 2400
Buják fürd szobás szoba 2300 3200

lakosztály 3700 4300
Erd bénye fürd szobás szoba 2300 3200

folyóvizes szoba WC nélkül 1900 2200
lakosztály 3700 4300
villa 3700 4800

Göd fürd szobás szoba 2300 3200
lakosztály 3700 4300

Hajdúszoboszló komfortos faház 2000 2400
fürd szobás szoba 2100 2400
lakosztály 3700 4300

Mátraháza fürd szobás szoba 2300 3200
lakosztály 3700 4300

KORK vendégegység (ház,szoba) 1800 1800

V4 gyermektábor 1 f /14 nap,13 éj 35000
Balatonkenese faház 1 f /12 nap,11 éj 26500

Megjegyzés a térítési díjak alkalmazásához:

külföldi egyszer sített csereüdültetés (egyéni utazással)

BELFÖLDI EGYÉNI, CSALÁDOS ÜDÜLÉS

3500 f /nap
külföldi egyszer sített csereüdültetés (légi szállítással) 10000 f /nap

BELFÖLDI GYERMEKÜDÜLÉS HAZAI GYERMEKÜDÜL BEN

KÜLFÖLDI EGYÉNI, CSALÁDOS ÉS GYERMEKÜDÜLÉS

külföldi gyermek csereüdültetés 49900/f /tábor
ICC 380 EUR+ 44000/f /tábor

9. A félpanziós ellátás választása esetén az 1 f re és 1 napra es  kedvezményes térítési díjat 400 Ft-tal kell mérsékelni.

1. A térítési díjak az áfát tartalmazzák.

külföldi egyszer sített csereüdültetés (Spanyolország) 170000/f /turnus
külföldi egyszer sített csereüdültetés (Portugália) 197000/f /turnus

8. A KORK ellátását igénybevev  nem igényjogosult a kedvezményes térítési díj 130%-át fizeti meg.

6. Egy f  igénybevev  esetén a kedvezményes üdülés térítési díja a kedvezményes térítési díj 120%-a.

7. A kedvezményes térítési díj a teljes panzió (reggeli, ebéd vagy úticsomag és vacsora) költségeit tartalmazza. A meleg ebéd
helyett úticsomag rendelhet  az igénybevétel el tti nap 09.00-ig.

regisztrációs költség 

5. A kedvezményes üdülésben a napi étkezés nyersanyag értéke a HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. üdül iben teljes

panzió esetén 1570 Ft/f /nap + áfa, félpanzió esetén annak ebéd hányaddal csökkentett része, a KORK-ban a VI. számú
élelmezési norma pénzértéke. Ebéd igénybevétele esetén az MH élelmezési ellátásáról szóló HM rendelet az iránymutató. 

befizetett térítési díj 20 %

2. Az idegenforgalmi adót (regeneráló pihenésben résztev knek is) a helyszínen kell megfizetni, annak mértékét a táblázat 
nem tartalmazza. A csereüdülési programok keretében kiutazó igényjogosultak az idegenforgalmi adót (az osztrák-magyar 

reláció kivételével) a kiutaztató szervezetnek fizetik be.

3. A szolgáltató szervezet üdül iben az ellátás a beutaló szerinti kezd napon ebéddel (félpanzió esetén vacsorával) indul és a
beutaló szerinti utolsó napon reggelivel fejez dik be.
4. A kül- és belföldi, gyermek- és ifjúsági táborok nevel it és kísér it a HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. biztosítja.



Az igazságügyi és rendészeti miniszter
10/2008. (VI. 13.) IRM

rendelete

a cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes
kérdéseirõl szóló

21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a vég-
elszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. §-ának
a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az igazságügyi
és rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának h) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket
rendelem el:

1. §

A cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kér-
déseirõl szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet (a továbbiak-

ban: Cvhr.) 1. számú mellékletének „Cégbejegyzési kére-
lem” elnevezésû nyomtatványmintája helyébe e rendelet
1. számú melléklete lép.

2. §

A Cvhr. 1. számú mellékletének „Változásbejegyzési
kérelem” elnevezésû nyomtatványmintája helyébe e ren-
delet 2. számú melléklete lép.

3. §

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

(2) E rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter
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1. számú melléklet a 10/2008. (VI. 13.) IRM rendelethez
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Cégbejegyzési kérelem

Ha a cég névfoglalással élt, akkor adja meg a cégbíróság 
határozatának számát: 

– –       

A cég létesít  okirata szerz désminta alapján készült 1

Amennyiben a cég ismételten bejegyzési kérelmet nyújt be, 
tüntesse fel a cég cégjegyzékszámát2 – –       

A cég elnevezése:  

A cég székhelye: 
    város, 

község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A cég f tevékenysége:     ’
   

   

azzal a kérelemmel fordul a Tisztelt Bírósághoz, hogy a mellékelt iratok alapján a céget a cégjegyzékbe bejegyezni 
szíveskedjék. 

A cégbejegyzésre irányuló eljárás illetékének és a közzétételi költségtérítésnek a megfizetése elektronikus úton történt3

      

A befizetett költségtérítés:   Ft   

    

Az illeték összege:    Ft    

Az illetékbélyegek a nyomtatvány hátoldalára is ragaszthatók.      

        

        

        

        

        

        

        

                                                          
1

Jelölje x-szel, ha a közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felel sség  társaság vagy a zártkör en m köd  részvénytársaság létesít  okirata 
szerz désminta alapján készült, így a 2006. évi V. törvény 48. §-a alapján egyszer sített cégeljárás lefolytatását kéri.
2

Tüntesse fel az eredeti kérelem folytán kapott cégjegyzékszámot, ha a kérelmet elutasító végzés közlését követ en ismételten bejegyzési kérelmet terjeszt el .
3

Jelölje x-szel, ha az illeték és a költségtérítés megfizetése elektronikus úton történt.  
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Cégbejegyzési kérelem

A mellékletek száma fajtánként és nyelvenként részletezve1

A mellékletek száma összesen:  db   

   

A melléklet megnevezése  darabszám  nyelv   

   db     

   db    

   db     

   db    

   db     

   db    

   db     

   db    

   db     

   db     

   db    

   db     

   db    

   db     

   db     

    folytatás2:

Dátum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
jogi képvisel  aláírása 

                                                          
1

Sorolja fel a cégbejegyzési kérelemhez benyújtott mellékleteket fajtánként részletezve! 
A cégbejegyzési kérelemhez csatolható a cégiratoknak az Európai Unió bármely hivatalos nyelvén készült hiteles fordítása. 
Ebben az esetben jelölje a csatolt melléklet nyelvét is. A magyar nyelv  cégiratoknál nem szükséges feltüntetni a nyelvet. 
Amennyiben olyan okiratot csatol, amelyben egymás mellett szerepel a magyar nyelv  szöveg, valamint annak fordítása (tükörfordítás), akkor az ilyen okiratot 
egy okiratnak kell tekinteni, de nyelvként meg kell jelölni – vessz vel elválasztva – a magyar nyelvet és az idegen nyelvet is. 
Az Európai Unió hivatalos nyelvei (a magyaron kívül): angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, ír, lengyel, lett, litván, máltai, német, olasz, 
portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén. 
2

Amennyiben további mellékleteket kíván feltüntetni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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Cégbejegyzési kérelem

A kérelem mellékletét nem képez  okiratok száma fajtánként részletezve1

A melléklet megnevezése  darabszám 

  db 

  db 

  db 

  db 

  db 

  db 

  db 

  db 

  db 

  db 

  db 

  db 

  db 

  db 

  db 

  db 

  db 

    folytatás2:

Alulírott jogi képvisel  kijelentem, hogy a kérelemhez csatolt okiratok (mellékletek), és a fent 
megnevezett, a kérelem mellékletét nem képez  okiratok törvényességi szempontú vizsgálatát 
elvégeztem. 

Dátum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
jogi képvisel  aláírása 

                                                          
1

Egyszer sített cégeljárás esetén a Ctv. 48. § (3) bekezdés alapján sorolja fel a cégbejegyzési kérelem tartalmára tekintettel szükséges, a kérelem mellékletét 
nem képez  okiratokat! 
2

Amennyiben további mellékleteket kíván feltüntetni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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Cégbejegyzési kérelem

1. számú melléklet 

Nyilatkozat az APEH számára 

a) Az általános forgalmi adónak az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény  

(a továbbiakban: áfa tv.) 5. §-a szerint nem alanya (jelölje 1-gyel), az áfa tv. 7. §-a szerint nem alanya  

(jelölje 2-vel) 

b) Az általános forgalmiadó-fizetési kötelezettség megállapításának módja
1

Az áfa-fizetési kötelezettséget az általános szabályok alapján állapítjuk meg. (1) 

Viszonteladóként ezen tevékenységünkre az áfa tv. XVI/2. alfejezetének rendelkezéseit alkalmazzuk. (G) 

Viszonteladóként ezen tevékenységünk egészére nem alkalmazzuk az áfa tv. XVI/2. alfejezetének 
rendelkezéseit. 

(H) 

Az adó összegének megállapítása érdekében a globális nyilvántartáson alapuló módszert alkalmazzuk. (I) 

M alkotásnak, gy jteménydarabnak, vagy régiségnek a viszonteladó általi közvetlen importja esetében, 
illetve m alkotás annak alkotójától, vagy az alkotó jogutódjától történ  közvetlen beszerzése esetében a 
termék értékesítésének adóalapját az áfa tv. 216. §-a és 217. §-a alapján állapítjuk meg. 

(J)

Az áfa fizetési kötelezettséget a nyilvános árverés szervez jére vonatkozó különös szabályok szerint 
állapítjuk meg. 

(K) 

Az áfa fizetési kötelezettséget az utazásszervezési szolgáltatásra vonatkozó különös szabályok alapján 
állapítjuk meg. 

(L)

Befektetési arany más adóalany részére történ  értékesítésére az általános szabályokat alkalmazzuk.  (M) 

Befektetési aranyat értékesít  fél nevében és javára folytatott közvetít i tevékenységünket adókötelessé 
tesszük.

(R)

Az áfa fizetési kötelezettséget a mez gazdasági kompenzációs rendszer helyett az általános áfa-fizetési 
szabályok szerint állapítjuk meg. 

(N) 

A lakóingatlannak nem min sül  ingatlan (ingatlanrész) bérbeadása, haszonbérbeadása tevékenységünkre 
adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választjuk. 

(S)

A lakóingatlannak min sül  ingatlan (ingatlanrész) bérbeadása, haszonbérbe adása tevékenységünkre 
adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választjuk. 

(T)

Az egyes beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet értékesítése, illetve az egyes 
beépítetlen ingatlan (ingatlanrész) értékesítése tevékenységünkre, az adómentesség helyett az általános 
szabályok szerinti adókötelessé tételt választjuk. 

(P)

c) Az általános forgalmi adó alóli mentesség
2
:

Kizárólag közérdek  vagy egyéb speciális jellegére tekintettel adómentes tevékenységet folytatunk. (6)

Alanyi adómentességet választunk. (2)

Az áfa-törvény XIV. fejezete alapján mez gazdasági tevékenységnek min sül  tevékenységet folytatunk és 
a kompenzációs felár megtéríttetésére tartunk igényt.

(7)

                                                          
1
 Áfa megállapításának módja. Ha áfafizetési kötelezettsége van (áfakód = 2), e rovatban jelöli a választását. Ez esetben legalább egy választásnak lennie kell!   

A szöveg utáni számot, vagy bet jelet kérjük a kódkockába beírni. 
2

Áfamentesség. Ha áfafizetési kötelezettsége és adólevonási jogosultsága nincs (áfakód = 1), e rovatban kell jelölni adómentességi jogcímét. 
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Cégbejegyzési kérelem

Mez gazdasági kompenzációs rendszer mellett alanyi adómentességet választunk. (8)

Lemondunk a mez gazdasági kompenzációs rendszer alkalmazásáról, és alanyi adómentességet választunk. (5)

d) Az általános forgalmiadó-fizetési kötelezettséget választásunk alapján (jelölje 1-gyel a kódkockában) az 

alábbi tagállam(ok)ban teljesítjük:
1

e) Közösségi adószám megállapítását kérjük. A kérelem oka:2

Az Art. (az adózás rendjér l szóló 2003. évi XCII. törvény) 22. § (4) bekezdés alapján (kereskedelmi 
kapcsolatot kíván létesíteni az EK más tagállamában illet séggel bíró adóalannyal). 

(1)

Az Art. 22. § (8) bekezdés alapján (speciális adózói kör jövedéki termék beszerzése miatt). (2)

Az Art. 22. § (10) bekezdés alapján (alanyi mentességet választó adóalany új közlekedési eszköz 
értékesítése miatt). 

(4)

Az Art. 22. § (11) bekezdés alapján (kizárólag adólevonásra nem jogosító értékesítést végz  adóalany 
közösségi termékértékesítése). 

(5)

Az Art. 22. § (6) bekezdés alapján (ha az EK más tagállamából beszerzett termék ellenértéke a törvényben 
jelzett értékhatárt vélhet leg nem fogja meghaladni, de belföldi áfa-fizetési kötelezettséget választ). 

(9)

f) A 2006. évi V. törvény 36. § (4) bekezdése alapján az adóhatóság nyilvántartásához szükséges további 

adatok elektronikus úton történ  továbbítását kérjük.
3

Dátum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
képvisel  aláírása 

                                                          
1

Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, ha az adózás rendjér l szóló 2003. évi XCII. törvény 22. § (13) bekezdése alapján az áfafizetési kötelezettségét 
értékhatár-túllépés miatt (okkód = 2) majd az Európai Közösség  más tagállamában kell teljesítenie, azt az állami adóhatósághoz közvetlenül kell bejelentenie.
2

Ezt a pontot akkor lehet kitölteni, ha az a) pontot nem jelölte meg. Kérjük, hogy az adatlap kódkockájába szíveskedjék beírni azt a kódértéket, amely a 
közösségi adószám kérésének okául szolgáló törvényszakasz mellett szerepel. A közösségi adószám törlését az állami adóhatóságnál kell kezdeményezni. 
3

Ezt a pontot csak az elektronikus cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárás során lehet kitölteni. 
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Cégbejegyzési kérelem

2. számú melléklet

Jogi képvisel  adatai: 

Neve:

Irodájának címe:     város 
község

    út
utca

házszám 
hrsz. 

E-mail: Telefon: 

Annak a kamarának a megnevezése, amelynek a jogi képvisel  tagja: 

    

Kamarai nyilvántartási száma:

Dátum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
jogi képvisel  aláírása 



2. számú melléklet a 10/2008. (VI. 13.) IRM rendelethez
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I+ Változásbejegyzési kérelem 

A cég cégjegyzékszáma:  – –       

A cég létesít  okirata szerz désminta alapján készült 1

Amennyiben a cég ismételten változásbejegyzési kérelmet nyújt be, ennek tényét 
tüntesse fel2

A cég elnevezése: 

A cég székhelye: 
    város, 

község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

azzal a kérelemmel fordul a Tisztelt Bírósághoz, hogy a bejelentett változás(oka)t a cégnyilvántartásba bejegyezni 
szíveskedjék. 

A változásbejegyzésre irányuló eljárás illetékének és a közzétételi költségtérítésnek a megfizetése elektronikus úton 
történt3

      

A befizetett költségtérítés:   Ft   

    

Az illeték összege:    Ft    

Az illetékbélyegek a nyomtatvány hátoldalára is ragaszthatók.      

        

        

        

        

        

        

        

                                                          
1

Jelölje x-szel, ha a közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felel sség  társaság vagy a zártkör en m köd  részvénytársaság létesít  okirata 
szerz désminta alapján készült, így a 2006. évi V. törvény 48. §-a alapján egyszer sített cégeljárás lefolytatását kéri.
2
 Jelölje X-szel, ha az eredetileg benyújtott változásbejegyzési kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása folytán a cég ismételten változásbejegyzési kérelmet 

terjeszt el .
3

Jelölje x-szel, ha az illeték és a költségtérítés megfizetése elektronikus úton történt. 
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I+ Változásbejegyzési kérelem 

A mellékletek száma fajtánként és nyelvenként részletezve1

A mellékletek száma összesen:  db   

   

A melléklet megnevezése  darabszám  nyelv   

   db     

   db    

   db     

   db    

   db     

   db     

   db    

   db     

   db     

   db    

   db     

   db    

   db     

   db     

   db    

    folytatás2:

Dátum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
jogi képvisel  aláírása 

                                                          
1
 Sorolja fel a változásbejegyzési kérelemhez benyújtott mellékleteket fajtánként részletezve! 

A cégbejegyzési kérelemhez csatolható a cégiratoknak az Európai Unió bármely hivatalos nyelvén készült hiteles fordítása. 
Ebben az esetben jelölje a csatolt melléklet nyelvét is. A magyar nyelv  cégiratoknál nem szükséges feltüntetni a nyelvet. 
Amennyiben olyan okiratot csatol, amelyben egymás mellett szerepel a magyar nyelv  szöveg, valamint annak fordítása (tükörfordítás), akkor az ilyen okiratot 
egy okiratnak kell tekinteni, de nyelvként meg kell jelölni – vessz vel elválasztva –- a magyar nyelvet és az idegen nyelvet is. 
Az Európai Unió hivatalos nyelvei (a magyaron kívül): angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, ír, lengyel, lett, litván, máltai, német, olasz, 
portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén. 
2

Amennyiben további mellékleteket kíván feltüntetni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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I+ Változásbejegyzési kérelem 

A kérelem mellékletét nem képez  okiratok száma fajtánként részletezve1

A melléklet megnevezése  darabszám 

  db 

  db 

  db 

  db 

  db 

  db 

  db 

  db 

  db 

  db 

  db 

  db 

  db 

  db 

  db 

  db 

  db 

    folytatás2:

Alulírott jogi képvisel  kijelentem, hogy a kérelemhez csatolt okiratok (mellékletek), és a fent 
megnevezett, a kérelem mellékletét nem képez  okiratok törvényességi szempontú vizsgálatát 
elvégeztem. 

Dátum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
jogi képvisel  aláírása 

                                                          
1

Egyszer sített cégeljárás esetén a Ctv. 48. § (3) bekezdés alapján sorolja fel a változásbejegyzési kérelem tartalmára tekintettel szükséges, a kérelem 
mellékletét nem képez  okiratokat! 
2

Amennyiben további mellékleteket kíván feltüntetni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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I+ Változásbejegyzési kérelem 

1. számú melléklet  

Jogi képvisel  adatai: 

Neve:

Irodájának címe: 
    város 

község

    út
utca

házszám 
hrsz. 

E-mail: Telefon: 

Annak a kamarának a megnevezése, amelynek a jogi képvisel  tagja:  

    

 Kamarai nyilvántartási száma:   

Dátum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
jogi képvisel  aláírása 



Az igazságügyi és rendészeti miniszter

11/2008. (VI. 13.) IRM

rendelete

a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes

kérdéseirõl szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet

módosításáról szóló

41/2007. (VIII. 29.) IRM rendelet módosításáról

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a vég-
elszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. §-ának
a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az igazságügyi
és rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának h) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket
rendelem el:

1. §

A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kér-
déseirõl szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról
szóló 41/2007. (VIII. 29.) IRM rendelet (a továbbiakban:
Cvhrm.) 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) Azon tevékenységi körök vonatkozásában, ame-
lyek a KSH-közlemény értelmében automatikusan nem
sorolhatóak át, a tevékenységi kör megfelelõ módosítását a
cégnek kell kérnie a cégbíróságon a cégjegyzékben veze-
tett egyéb adatai elsõ változásakor, de legkésõbb 2008. de-
cember 31-éig.”

2. §

A Cvhrm. 5. §-ának (2) bekezdésében a „2008. július 2.
napján” szövegrész helyébe a „2009. január 1. napján”
szöveg lép.

3. §

E rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

A pénzügyminiszter

18/2008. (VI. 13.) PM

rendelete

a függõ és független biztosításközvetítõi hatósági

képzés követelményrendszerérõl és a hatósági

vizsgáról

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló
2003. évi LX. törvény 235. § b) pontjában foglalt felhatal-

mazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjá-
ban foglalt feladatkörömben a következõket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya kiterjed:
a) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló

2003. évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.) 33. §
(4)–(5) bekezdéseiben meghatározott függõ biztosításköz-
vetítõi tevékenység gyakorlását lehetõvé tevõ függõ bizto-
sításközvetítõi hatósági vizsgán és az ahhoz szükséges
képzésen részt vevõ személyre,

b) a Bit. 33. § (4) bekezdésében meghatározott függet-
len biztosításközvetítõi tevékenység gyakorlását lehetõvé
tévõ független biztosításközvetítõi hatósági vizsgán és az
ahhoz szükséges képzésen részt vevõ személyre,

c) az e rendeletben meghatározott biztosításközvetítõi
hatósági képzés és vizsgáztatás végzésére jogosult Pénz-
ügyi Szervezetek Állami Felügyeletére (a továbbiakban:
Hatóság),

d) az e rendeletben meghatározott biztosításközvetítõi
hatósági képzést és vizsgáztatást végzõ szervre (a továb-
biakban: képzõ szerv).

A képzõ szerv és a hatósági képzés

2. §

(1) A képzés és vizsgáztatás lebonyolítására az a szerv
jogosult, amely szerepel a Hatóság által a képzõ szervekrõl
vezetett jegyzékben, és

a) a pénzügyminiszter ágazatába tartozó szakképesíté-
sek szakmai követelményeirõl szóló 2/1995. (II. 22.) PM
rendelet 2. számú mellékletében meghatározott Országos
Képzési Jegyzék (a továbbiakban: OKJ) szerinti szakkép-
zést végez, vagy

b) a Magyar Köztársaság területén biztosítási tevé-
kenység végzésére jogosult, és biztosításközvetítõi alap-
képzést végez.

(2) A Hatóság – kérelemre – azt a képzõ szervet veszi fel
a jegyzékbe, amely megfelel az e rendeletben a képzõ
szervre vonatkozó szabályoknak.

(3) A Hatóság által a képzõ szervekrõl vezetett jegyzék-
be történõ felvétel iránti kérelemhez csatolni kell:

a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott OKJ sze-
rinti szakképzés végzésére vonatkozó engedély másolatát,
vagy az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott, a Bit.
64. §-a szerinti tevékenységi engedély másolatát és a biztosí-
tásközvetítõi alapképzés végzésére vonatkozó nyilatkozatot,

b) a 4. § (1) bekezdés szerinti igazolás aláírására jogo-
sult személyek nevét,
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c) a 3. § szerinti képzési programot,
d) a képzéshez és vizsgáztatáshoz szükséges, megfele-

lõ személyi és tárgyi feltételek meglétének igazolását.

(4) A hatósági képzés az 1. számú mellékletben megha-
tározott vizsgatárgyak ismeretanyagának oktatása révén a
függõ biztosításközvetítõi vizsgára, a 2. számú melléklet-
ben meghatározott vizsgatárgyak ismeretanyagának okta-
tása révén a független biztosításközvetítõi vizsgára történõ
felkészítést biztosítja.

(5) A képzõ szervekrõl vezetett jegyzék tartalmazza:
a) a képzõ szerv megnevezését, székhelyét, levelezési

címét, a képzés helyszínének címét,
b) a jegyzékszámot,
c) a jegyzékbe való felvétel idõpontját,
d) a jegyzékbõl való törlés idõpontját és okát.

(6) A képzõ szerv köteles a (3) bekezdésben és az (5) be-
kezdés a) pontjában foglaltak változása esetén a Hatóságot
a változástól számított 15 napon belül tájékoztatni.

(7) A képzõ szervek jegyzékének vezetésével kapcsola-
tos eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szol-
gáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tör-
vény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(8) A képzõ szerv jegyzékben foglalt adatait a Hatóság
tevékenységének ellenõrzése, valamint egyéb hatósági, bí-
rósági eljárásban történõ felhasználás céljából a Hatóság a
képzõ szerv jegyzékbõl való törlését követõ 5 évig köteles
megõrizni.

3. §

(1) A képzõ szervnek rendelkeznie kell képzési prog-
rammal.

(2) A képzési program tartalmazza:
a) a képzés során megszerezhetõ ismereteket,
b) a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételeit,
c) a képzés idõtartamát (vizsgatárgyanként 10 óra),
d) a képzés módszereit,
e) a maximális csoportlétszámot,
f) a résztvevõk jelenléti nyilvántartásának rendjét.

(3) A képzõ szervnél oktatóként az a személy foglalkoz-
tatható, aki

a) felsõfokú végzettséggel rendelkezik, valamint bizto-
sítónál, biztosításközvetítõi tevékenységet folytató gaz-
dálkodó szervezetnél, az államigazgatásban pénzügyi, il-
letve gazdasági területen vagy biztosítók, biztosításközve-
títõk, szaktanácsadók szakmai érdek-képviseleti szervénél
legalább 3 éves biztosításszakmai tapasztalatot szerzett,
vagy

b) középfokú végzettséggel rendelkezik, és biztosító-
nál vagy biztosításközvetítõi tevékenységet folytató gaz-
dálkodó szervezetnél legalább 10 év biztosításszakmai ta-
pasztalatot szerzett.

4. §

(1) A képzõ szerv a képzésen részt vevõ mindazon sze-
mélyek részére igazolást állít ki, akik a nyilvántartás sze-
rint igazolt módon az oktatott vizsgatárgyhoz rendelt óra-
szám legalább 80%-ában a képzésen részt vettek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igazolás tartalmazza:
a) a képzõ szerv pontos megnevezését,
b) az oktatott vizsgatárgyak az 1., illetve 2. számú mel-

léklet szerinti felsorolását,
c) a vizsgára jelentkezõ az 5. számú mellékletben meg-

határozott adatait,
d) az igazolás kiállításának helyét, dátumát,
e) az igazolás aláírására jogosult személy nevét, aláírását.

(3) A képzõ szerv – a képzésen részt vevõ személy bele-
egyezõ nyilatkozata birtokában – az (1) bekezdés szerinti
igazolásról és a jelenléti nyilvántartásról az igazolás kiadá-
sát követõ 2 évig nyilvántartást vezet.

5. §

(1) A képzést és a vizsgáztatást a Hatóság ellenõrzi.

(2) A Hatóság az ellenõrzés során észlelt hiányosságok
megszüntetésére megfelelõ határidõ kitûzésével szólítja
fel a képzõ szervet.

(3) A Hatóság törli a jegyzékbõl a képzõ szervet, ha
a) a képzõ szerv kéri a törlését,
b) a képzõ szerv jogutód nélkül megszûnik,
c) az ellenõrzés során a Hatóság ismételt hiányosságot

vagy jogszabálysértést észlel,
d) a képzõ szerv a változásbejelentési kötelezettségé-

nek nem tesz eleget,
e) a képzõ szerv a képzési programban foglaltakat meg-

szegi.

6. §

(1) A képzés idõpontjairól és a képzéssel kapcsolatos
egyéb tudnivalókról a képzõ szerv az internetes honlapján
nyújt tájékoztatást.

(2) A képzõ szervek jegyzékérõl, elérhetõségérõl, a
képzések idõpontjairól a Hatóság az internetes honlapján
nyújt tájékoztatást.

A biztosításközvetítõi hatósági vizsga

7. §

(1) Hatósági vizsgát az tehet,
a) aki rendelkezik érettségi vizsgával, vagy

2008/87. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5243



b) aki biztosítónál, biztosításközvetítõi tevékenységet
folytató gazdasági társaságnál (munkaviszony, megbízási
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony kereté-
ben), illetve az államigazgatás pénzügyi, illetve gazdasági
területén vagy biztosítók, biztosításközvetítõk, szakta-
nácsadók szakmai érdek-képviseleti szervénél (a továb-
biakban együtt: munkáltató) legalább 10 éves biztosítás-
szakmai tapasztalatot szerzett, vagy

c) akinek a szakmai képesítése megszerzésének határ-
idejére a Bit. 229. § (1) vagy (4) bekezdésének e rendelet
hatálybalépésekor hatályos elõírásai vonatkoznak.

(2) A függõ biztosításközvetítõi hatósági vizsga az
1. számú mellékletben meghatározott „pénzügyi és bizto-
sítási piac szereplõi”, a „biztosításszakmai alapfogalmak”
és a „biztosítási szerzõdésjog” vizsgatárgyakból áll. Vala-
mennyi vizsgatárgyból a vizsgát egyidejûleg kell letenni.

(3) A független biztosításközvetítõi hatósági vizsga a
2. számú mellékletben meghatározott „pénzügyi és bizto-
sítási piac szereplõi”, a „biztosításszakmai alapfogalmak”,
a „biztosítási szerzõdésjog” és a „független biztosításköz-
vetítõi alapismeretek” vizsgatárgyakból áll. Valamennyi
vizsgatárgyból a vizsgát egyidejûleg kell letenni.

(4) Függõ biztosításközvetítõi hatósági vizsgával, illet-
ve a pénzügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések
szakmai követelményeirõl szóló 2/1995. (II. 22.) PM ren-
delet 2. számú mellékletében megjelölt függõ biztosítás-
közvetítõ szakképesítéssel rendelkezõ biztosításközvetítõ
a vizsga megszerzését követõ 2 éven belül – a képzés telje-
sítése nélkül – a 2. számú mellékletben meghatározott
„független biztosításközvetítõi alapismeretek” vizsga-
tárgyra vonatkozó önálló különbözeti vizsga sikeres leté-
telével független biztosításközvetítõi tanúsítványt szerez-
het.

A hatósági vizsga általános szabályai

8. §

(1) A Hatóság által kijelölt vizsgabiztos kizárólag az a
büntetlen elõéletû, cselekvõképes személy lehet, aki

a) felsõfokú végzettséggel rendelkezik, továbbá bizto-
sítónál, biztosításközvetítõi tevékenységet folytató gazda-
sági társaságnál, illetve az államigazgatás pénzügyi, illet-
ve gazdasági területén vagy biztosítók, biztosításközvetí-
tõk, szaktanácsadók szakmai érdek-képviseleti szervénél
legalább 5 éves biztosításszakmai tapasztalatot szerzett,
vagy

b) középfokú végzettséggel rendelkezik, és biztosító-
nál, biztosításközvetítõnél vagy szaktanácsadónál leg-
alább 10 éves biztosításszakmai tapasztalatot szerzett.

(2) A hatósági vizsgáztatást ellenõrzõ személy kizáró-
lag büntetlen elõéletû, cselekvõképes, legalább középis-
kolai végzettséggel rendelkezõ személy lehet.

(3) A vizsgabiztos, illetve a vizsgáztatást ellenõrzõ sze-
mély nem lehet olyan személy, aki a vizsgázóval a Polgári
Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 685. §
b) pontja szerinti (hozzátartozói) kapcsolatban áll, illetve
aki a vizsgázó hatósági képzésében részt vett.

(4) A függõ és független biztosításközvetítõi hatósági
vizsga elõre meghatározott helyszínen és idõben, számítógé-
pes vizsgaprogram igénybevételével vagy írásban, magyar
nyelvû feleletválasztós feladatlap kitöltésével tehetõ le.

(5) A képzõ és vizsgáztató szervnek rendelkeznie kell a
képzés, illetve a vizsga helyszínén az azon részt vevõk lét-
számának megfelelõ számú számítógéppel, illetve a szük-
séges számítógépes programokkal.

(6) A hatósági vizsga tartama alatt a vizsgahelyiségben
kizárólag a vizsgázók, a Hatóság által kijelölt vizsgabizto-
sok, a vizsgáztatást ellenõrzõ személyek tartózkodhatnak.

(7) A hatósági vizsga a 7. § (2)–(3) bekezdéseiben meg-
határozott vizsgatárgyak alapszintû szakmai ismeretét kéri
számon.

9. §

(1) A vizsgára történõ jelentkezést a Hatósághoz kell
benyújtani a tervezett vizsga elõzetes idõpontjának megje-
lölésével, a vizsgaidõpontnál legalább 15 nappal koráb-
ban.

(2) A jelentkezés az 5. számú mellékletben megjelölt je-
lentkezési lap kitöltésével történik, amelyhez csatolni kell
az érettségi bizonyítvány hiteles másolatát, vagy a 7. §
(1) bekezdés b) pontjában meghatározott, a munkáltató ál-
tal kiállított, biztosításszakmai tapasztalatra vonatkozó
eredeti igazolást. A jelentkezési laphoz csatolni kell továb-
bá a vizsgadíj befizetésére vonatkozó igazolást, valamint
– a 7. § (4) bekezdésében meghatározott személyek kivéte-
lével – a képzõ szerv által kiállított, a 4. § (1) bekezdésé-
ben meghatározott igazolást. A vizsgára jelentkezõ a je-
lentkezési lapon köteles a vizsgaszabályzat elfogadásáról
nyilatkozni.

(3) A hiányosan benyújtott jelentkezést a Hatóság nem
fogadja el, azt hiánypótlásra visszaküldi.

(4) A Hatóság minden vizsgára jelentkezõ részére a jelent-
kezéstõl számított két hónapon belül köteles vizsgaidõpontot
biztosítani, és arról a jelentkezõt írásban értesíteni.

(5) A vizsgán az a jelentkezõ vehet részt, akinek a Ható-
ság a jelentkezését elfogadta, és eleget tesz az e rendelet-
ben meghatározott feltételeknek.

(6) A vizsgára jelentkezõ helyszíni azonosítása arcké-
pes igazolvány adatai alapján történik.

(7) A Hatóság köteles szükséges számú, de havonta
– augusztus és december hónapok kivételével – legalább
két vizsgát szervezni, és azok elõzetes idõpontjait legalább
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90 nappal elõre, közlemény formájában az internetes hon-
lapján közzétenni.

10. §

(1) Sikertelen vizsgát követõ újabb vizsgára történõ je-
lentkezés az 5. számú mellékletben megjelölt jelentkezési
lap megfelelõ kitöltésével történik, amelyhez csatolni kell
a vizsgadíj újbóli befizetésére vonatkozó igazolást.

(2) A hatósági vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó a
feladatok megoldására adható összpontszám legalább
75%-át elérte.

(3) A függõ és független biztosításközvetítõi hatósági
vizsga sikeres letételét a Hatóság által kiállított, a 3. és a
4. számú melléklet szerinti tanúsítvány igazolja. A Hatóság
az általa a 3. és a 4. számú mellékletnek megfelelõen kiállí-
tott tanúsítványokról és a vizsgázókról – azok beleegyezõ
nyilatkozatai birtokában – nyilvántartást vezet.

(4) A vizsgabiztos a vizsgáról vizsgajegyzõkönyvet állít
ki. A vizsgajegyzõkönyv tartalmazza a vizsgázók nevét,
aláírását, a vizsga helyszínét, kezdõ és befejezõ idõpontját,
a vizsgabiztos, a vizsgáztatást ellenõrzõ személyek aláírá-
sát, a vizsga eredményét vizsgázók szerint. A sikeresen
vizsgázók a tanúsítvány átvételét aláírásukkal igazolják a
vizsgajegyzõkönyvön. A vizsgajegyzõkönyv tartalmazza
a felfüggesztett vizsgázó nevét, a felfüggesztés okát és a
körülményekre vonatkozó rövid ismertetést.

(5) A Hatóság érvényteleníti annak a vizsgázónak a
vizsgáját, aki a vizsgát a Hatóság félrevezetésével, hamis
adatok közlésével, illetve jogszabályban meghatározott
feltételek hiányában vagy a vizsgáztatás szabályainak
megsértésével tette le. Amennyiben a tanúsítványt a Ható-
ság már kiadta, úgy intézkedik annak visszavonásáról.

(6) Az elveszett vagy megsemmisült tanúsítvány pótlá-
sára igény esetén a Hatóság a nyilvántartása alapján má-
sodlatot állít ki, amit az igénylõ díj megfizetése ellenében
és az 5. számú melléklet vizsgaidõpontban érvényes ada-
tainak megküldésével igényelhet.

(7) A vizsga lebonyolítására vonatkozó szabályokat tar-
talmazó vizsgaszabályzatot a Hatóság a pénzügyminiszter
jóváhagyásával készíti el és teszi közzé az internetes hon-
lapján az e rendelet hatálybalépését követõ 30 napon belül,
illetve annak bármely változása esetén legalább 30 nappal
az alkalmazást megelõzõen. A függõ és független biztosí-
tásközvetítõi hatósági vizsgával kapcsolatos egyéb tudni-
valókról a Hatóság az internetes honlapján közleményt
tesz közzé.

11. §

A hatósági képzéssel, illetve vizsgával kapcsolatban
felmerült sérelem esetén a tudomásszerzéstõl számított

15 napon belül a képzõ szervnél benyújtandó kifogásnak
van helye. A képzõ szerv a kifogást – annak beérkezésétõl
számított 15 napon belül – megküldi a Hatóságnak, kivé-
ve, ha a képzõ szerv a kifogás tárgyát képezõ intézkedését
visszavonja, illetve a kifogásnak megfelelõen jár el. A Ha-
tóság a kifogás beérkezésétõl számított 30 napon belül a
kifogást megvizsgálja, és annak eredményérõl értesíti az
érintettet.

Záró rendelkezés

12. §

E rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép ha-
tályba.

Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter

1. számú melléklet
a 18/2008. (VI. 13.) PM rendelethez

Függõ biztosításközvetítõk hatósági vizsgájának

követelményei

1. A hatósági képesítés megnevezése: függõ biztosítás-
közvetítõ

2. Iskolai elõképzettség vagy szakmai tapasztalat: a
rendelet 7. § (1) bekezdése alapján

3. Elmélet aránya: 100%

4. Gyakorlat aránya: 0%

I. Vizsgatárgy: Pénzügyi és biztosítási piac szereplõi

A) Pénzügyi piacok szereplõi, tevékenységük és szol-
gáltatásaik

1. Pénzügyi piac fogalma

2. Pénzügyi közvetítõrendszer intézményei (hitelinté-
zet, szakosított hitelintézet, hitelszövetkezet, pénzügyi
vállalkozás, biztosítók, befektetési szolgáltatók, befekte-
tési alapkezelõk)

3. Kétszintû bankrendszer fogalma (Magyar Nemzeti
Bank, kereskedelmi bankok), a jegybank és a kereskedel-
mi bankok feladatai és szolgáltatásai

4. Értékpapír fogalma, fajtái

5. Tõzsde fogalma és szerepe

6. A bankszerûen mûködõ pénzintézetek tevékenysé-
gei (takarékszövetkezetek, szakosított hitelintézetek)

7. Pénztári szolgáltatások csoportosítása és fõ szolgál-
tatásai

– Önkéntes egészségpénztár
– Magánnyugdíjpénztár (kötelezõ)
– Önkéntes nyugdíjpénztár
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8. Eltérés és kapcsolódás a banki, a befektetési, a pénz-
tári és a biztosítói szektor és szolgáltatásai között

B) Biztosítási piac szereplõi (a Bit. vonatkozó szabá-
lyai)

1. Biztosítók szervezeti formái és értékesítési csatornái

2. Biztosításközvetítõi tevékenység formái
– függõ biztosításközvetítõ
– független biztosításközvetítõ

= többes ügynök
= alkusz

3. Biztosításközvetítõk piacra lépésének feltételei és
mûködésük fõbb szabályai

– regisztrációs követelmény
– a végzettségre/szakképesítésre/képesítésre vonatko-

zó követelmények
– jogkör, kötelezettség

4. Biztosításközvetítõk általános tájékoztatási kötele-
zettsége

5. Szakmai szövetségek tevékenysége, célja, feladat-
köre

– MABISZ tevékenysége, célja, feladatköre, Etikai kó-
dex, Kártalanítási Számla

– FBAMSZ, MABIASZ tevékenysége, célja

C) A biztosítási piac mûködését érintõ hatóságok és
egyéb szervezetek

1. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének fõbb
feladatai, jogkörei

(Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének biztosí-
tásközvetítõkre vonatkozó ajánlásai, útmutatói)

2. Gazdasági Versenyhivatal (a biztosítást érintõ ver-
senyszabályok lényege)

3. Adatvédelmi Biztos Hivatala, tevékenységei (a biz-
tosítási szektorra vonatkozó adatvédelemmel kapcsolatos
szabályok)

4. Biztosítási titok és személyes adatok kezelésére vo-
natkozó szabályok

5. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának
megelõzésére és megakadályozására vonatkozó jogsza-
bály

6. A békéltetõ testület feladata, jogköre

7. Fogyasztóvédelem, az esetleges jogsérelem orvoslá-
sának lehetõségei

II. Vizsgatárgy: Biztosításszakmai alapfogalmak

1. Veszély, bizonytalanság, kockázat fogalma

2. Kár, kártérítés, kármegelõzés, kárenyhítés, kárki-
egyenlítés fogalma

3. Kockázatkezelési módszerek (elkerülés, megelõzés,
áthárítás, megtartás) kockázatviselés, öngondoskodás

4. Veszélyközösség fogalma

5. Biztosíthatóság feltételei (jövõbeliség, véletlensze-
rûség, bizonytalanság, kalkulálhatóság)

6. A biztosítás fogalma

7. Biztosítók kockázatmegosztási programjai (hazai,
nemzetközi)

– Viszontbiztosítás fogalma
– Együttbiztosítás fogalma
– Pool fogalma
– Fronting fogalma

8. Biztosítási ág, ágazat, termék fogalma

9. Alapbiztosítás, kiegészítõ biztosítás fogalma

10. Biztosítási igény felmérése, dokumentálása

11. Összeg-, kárbiztosítás fogalma, a kárrendezés, a
kárrendezés menete és dokumentálása (belsõ és kiszerve-
zett)

12. Biztosítási díj elemei és funkciói

13. Engedmények, pótdíjak fajtái

14. Pénzforgalommal kapcsolatos szabályok (átvett díj
kezelése)

15. Biztosítástechnikai tartalékok, a tartalékok fogal-
ma, szerepe és fajtái

16. Pénzügyi matematikai alapmûveletek
– Kamat, kamatos kamat fogalma
– Jelenérték fogalma
– Jövõérték fogalma
– Belsõ megtérülési ráta fogalma

III. Vizsgatárgy: Biztosítási szerzõdésjog

A) Általános szabályok

1. Biztosítási szerzõdés fogalma

2. Biztosítási szerzõdések alapelvei
2.1. Önkéntesség
2.2. Egyenjogúság
2.3. Egyoldalú kogencia tilalma
2.4. Írásbeliség
2.5. Díjoszthatatlanság

3. A biztosítási szerzõdés szereplõi
3.1. A biztosító
3.2. A szerzõdõ
3.3. A biztosított
3.4. A kedvezményezett
3.5. A károsult

4. A biztosítási szerzõdés megkötése
4.1. A szerzõdés megkötésének folyamata
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4.2. A biztosítási szerzõdés létrejötte, hatálybalépése és
a kockázatviselés kezdete

4.3. A biztosítás technikai kezdete

5. A felek egyes kötelezettségei a szerzõdés megkötése
elõtt és fennállása alatt

5.1. Díjfizetési kötelezettség
5.2. Közlési és változásbejelentési kötelezettség
5.3. Bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség

6. Biztosítási szerzõdés módosítása
6.1. Módosítás a szerzõdés megkötésének folyamatában
6.2. Módosítás a szerzõdés fennállása alatt
6.3. Értékkövetés (indexálás)
6.4. A szerzõdésmódosítás egyéb esetei

7. A biztosítási szerzõdés megszûnése
7.1. A kockázatviselés megszûnése
7.2. A felek megállapodása (közös megegyezés)
7.3. Rendes felmondás
7.4. Lejárat
7.5. Biztosítási esemény bekövetkezése
7.6. Biztosított halála
7.7. Biztosítási érdek megszûnése (érdekmúlás)
7.8. Lehetetlenülés
7.9. Díjnemfizetés
7.10. Rendkívüli felmondás
7.11. Visszavásárlás
7.12. A biztosítási összeg kimerülése
7.13. Biztosítási szerzõdés szüneteltetése
7.14. A biztosítási szerzõdés technikai megszûnése

8. A biztosító törvényi engedményesi joga és visszakö-
vetelési joga (regressz)

B) Az egyes biztosítási típusokra vonatkozó polgári jogi
szabályok

1. Vagyonbiztosítás
1.1. A biztosítási összeg
1.2. Túlbiztosítás tilalma
1.3. Alulbiztosítás jogkövetkezménye

2. Felelõsségbiztosítás
2.1. Felelõsségbiztosítás fogalma
2.2. A felelõsségbiztosítás alanyai
2.3. Gépjármû üzembentartójának kötelezõ felelõsség-

biztosítása

3. Életbiztosítás
3.1. Az életbiztosítás és a hozzá kapcsolódó fogalmak
3.2. Tájékoztatási kötelezettség az életbiztosítás esetén
3.3. A szerzõdõ jogai és kötelezettségei
3.4. A biztosított jogai és kötelezettségei
3.5. A biztosító szolgáltatása életbiztosítási szerzõdés

esetén
3.6. Az életbiztosítási szerzõdés megszûnése a biztosí-

tási összeg kifizetése nélkül
3.7. Díjmentesítés

4. Balesetbiztosítás
4.1. Életbiztosítási szabályok alkalmazása
4.2. Speciális szabályok alkalmazása
4.3. Vagyonbiztosítási szabályok alkalmazása

2. számú melléklet
a 18/2008. (VI. 13.) PM rendelethez

Független biztosításközvetítõ hatósági vizsgájának

követelményei

1. A hatósági képesítés megnevezése: független bizto-
sításközvetítõ

2. Iskolai elõképzettség vagy szakmai tapasztalat: a
rendelet 7. § (1) bekezdése alapján

3. Elmélet aránya: 100%

4. Gyakorlat aránya: 0%

I. Vizsgatárgy: Pénzügyi és biztosítási piac szereplõi

A) Pénzügyi piacok szereplõi, tevékenységük és szolgál-
tatásaik

1. Pénzügyi piac fogalma

2. Pénzügyi közvetítõrendszer intézményei (hitelinté-
zet, szakosított hitelintézet, hitelszövetkezet, pénzügyi
vállalkozás, biztosítók, befektetési szolgáltatók, befekte-
tési alapkezelõk)

3. Kétszintû bankrendszer fogalma (Magyar Nemzeti
Bank, kereskedelmi bankok), a jegybank és a kereskedel-
mi bankok feladatai és szolgáltatásai

4. Értékpapír fogalma, fajtái

5. Tõzsde fogalma és szerepe

6. A bankszerûen mûködõ pénzintézetek tevékenysé-
gei (takarékszövetkezetek, szakosított hitelintézetek)

7. Pénztári szolgáltatások csoportosítása és fõ szolgál-
tatásai

– Önkéntes egészségpénztár
– Magánnyugdíjpénztár (kötelezõ)
– Önkéntes nyugdíjpénztár

8. Eltérés és kapcsolódás a banki, a befektetési, a pénz-
tári és a biztosítói szektor és szolgáltatásai között

B) Biztosítási piac szereplõi (a Bit. vonatkozó szabá-
lyai)

1. Biztosítók szervezeti formái és értékesítési csatornái

2. Biztosításközvetítõi tevékenység formái
– függõ biztosításközvetítõ
– független biztosításközvetítõ
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– többes ügynök
– alkusz

3. Biztosításközvetítõk piacra lépésének feltételei és
mûködésük fõbb szabályai

– regisztrációs követelmény
– a végzettségre/szakképesítésre/képesítésre vonatko-

zó követelmények
– jogkör, kötelezettség

4. Biztosításközvetítõk általános tájékoztatási kötele-
zettsége

5. Szakmai szövetségek tevékenysége, célja, feladat-
köre

– MABISZ tevékenysége, célja, feladatköre, Etikai kó-
dex, Kártalanítási Számla

– FBAMSZ, MABIASZ tevékenysége, célja

C) A biztosítási piac mûködését érintõ hatóságok és
egyéb szervezetek

1. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének fõbb
feladatai, jogkörei
(Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének biztosítás-
közvetítõkre vonatkozó ajánlásai, útmutatói)

2. Gazdasági Versenyhivatal (a biztosítást érintõ ver-
senyszabályok lényege)

3. Adatvédelmi Biztos Hivatala, tevékenységei (a biz-
tosítási szektorra vonatkozó adatvédelemmel kapcsolatos
szabályok)

4. Biztosítási titok és személyes adatok kezelésére vo-
natkozó szabályok

5. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának
megelõzésére és megakadályozására vonatkozó jogsza-
bály

6. A békéltetõ testület feladata, jogköre

7. Fogyasztóvédelem, az esetleges jogsérelem orvoslá-
sának lehetõségei

II. Vizsgatárgy: Biztosításszakmai alapfogalmak

1. Veszély, bizonytalanság, kockázat fogalma

2. Kár, kártérítés, kármegelõzés, kárenyhítés, kárki-
egyenlítés fogalma

3. Kockázatkezelési módszerek (elkerülés, megelõzés,
áthárítás, megtartás) kockázatviselés, öngondoskodás

4. Veszélyközösség fogalma

5. Biztosíthatóság feltételei (jövõbeliség, véletlensze-
rûség, bizonytalanság, kalkulálhatóság)

6. A biztosítás fogalma

7. Biztosítók kockázatmegosztási programjai (hazai,
nemzetközi)

– Viszontbiztosítás fogalma
– Együttbiztosítás fogalma

– Pool fogalma
– Fronting fogalma

8. Biztosítási ág, ágazat, termék fogalma

9. Alapbiztosítás, kiegészítõ biztosítás fogalma

10. Biztosítási igény felmérése, dokumentálása

11. Összeg-, kárbiztosítás fogalma, a kárrendezés, a
kárrendezés menete és dokumentálása (belsõ és kiszerve-
zett)

12. Biztosítási díj elemei és funkciói

13. Engedmények, pótdíjak fajtái

14. Pénzforgalommal kapcsolatos szabályok (átvett díj
kezelése)

15. Biztosítástechnikai tartalékok, a tartalékok fogal-
ma, szerepe és fajtái

16. Pénzügyi matematikai alapmûveletek
– Kamat, kamatos kamat fogalma
– Jelenérték fogalma
– Jövõérték fogalma
– Belsõ megtérülési ráta fogalma

III. Vizsgatárgy: Biztosítási szerzõdésjog

A) Általános szabályok

1. Biztosítási szerzõdés fogalma

2. Biztosítási szerzõdések alapelvei
2.1. Önkéntesség
2.2. Egyenjogúság
2.3. Egyoldalú kogencia tilalma
2.4. Írásbeliség
2.5. Díjoszthatatlanság

3. A biztosítási szerzõdés szereplõi
3.1. A biztosító
3.2. A szerzõdõ
3.3. A biztosított
3.4. A kedvezményezett
3.5. A károsult

4. A biztosítási szerzõdés megkötése
4.1. A szerzõdés megkötésének folyamata
4.2. A biztosítási szerzõdés létrejötte, hatálybalépése és

a kockázatviselés kezdete
4.3. A biztosítás technikai kezdete

5. A felek egyes kötelezettségei a szerzõdés megkötése
elõtt és fennállása alatt

5.1. Díjfizetési kötelezettség
5.2. Közlési és változásbejelentési kötelezettség
5.3. Bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség

6. Biztosítási szerzõdés módosítása
6.1. Módosítás a szerzõdés megkötésének folyamatában
6.2. Módosítás a szerzõdés fennállása alatt
6.3. Értékkövetés (indexálás)
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6.4. A szerzõdésmódosítás egyéb esetei

7. A biztosítási szerzõdés megszûnése
7.1. A kockázatviselés megszûnése
7.2. A felek megállapodása (közös megegyezés)
7.3. Rendes felmondás
7.4. Lejárat
7.5. Biztosítási esemény bekövetkezése
7.6. Biztosított halála
7.7. Biztosítási érdek megszûnése (érdekmúlás)
7.8. Lehetetlenülés
7.9. Díjnemfizetés
7.10. Rendkívüli felmondás
7.11. Visszavásárlás
7.12. A biztosítási összeg kimerülése
7.13. Biztosítási szerzõdés szüneteltetése
7.14. A biztosítási szerzõdés technikai megszûnése

8. A biztosító törvényi engedményesi joga és visszakö-
vetelési joga (regressz)

B) Az egyes biztosítási típusokra vonatkozó polgári jogi
szabályok

1. Vagyonbiztosítás
1.1. A biztosítási összeg
1.2. Túlbiztosítás tilalma
1.3. Alulbiztosítás jogkövetkezménye

2. Felelõsségbiztosítás
2.1. Felelõsségbiztosítás fogalma
2.2. A felelõsségbiztosítás alanyai
2.3. Gépjármû üzembentartójának kötelezõ felelõsség-

biztosítása

3. Életbiztosítás
3.1. Az életbiztosítás és a hozzá kapcsolódó fogalmak
3.2. Tájékoztatási kötelezettség az életbiztosítás esetén
3.3. A szerzõdõ jogai és kötelezettségei
3.4. A biztosított jogai és kötelezettségei
3.5. A biztosító szolgáltatása életbiztosítási szerzõdés

esetén
3.6. Az életbiztosítási szerzõdés megszûnése a biztosí-

tási összeg kifizetése nélkül
3.7. Díjmentesítés

4. Balesetbiztosítás
4.1. Életbiztosítási szabályok alkalmazása
4.2. Speciális szabályok alkalmazása
4.3. Vagyonbiztosítási szabályok alkalmazása

IV. Vizsgatárgy: Független biztosításközvetítõi
alapismeretek

1. Bit. a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl:
– a független biztosításközvetítõ társasági formái, tár-

gyi, személyi, pénzügyi feltételei, felelõssége
– az alkuszi, többes ügynöki tevékenység tartalma
– a független biztosításközvetítõ határon átnyúló tevé-

kenységének szabályai

2. A független biztosításközvetítõ felelõssége és a fele-
lõsségbiztosítási szerzõdés minimális tartalmi követelmé-
nyei

3. Adatkezelés, adatok kiadhatósága, különös tekintet-
tel a különbözõ biztosítók közötti információáramlás tilal-
mára

4. A pénzkezelés független biztosításközvetítõkre vo-
natkozó eltérõ szabályai

5. Meglevõ szerzõdések összehasonlítása a piacon hoz-
záférhetõ aktuális lehetõségekkel

6. Alkuszok szerepe a kárrendezésben

7. Termékek bemutatása, összehasonlítása, kapcsoló-
dási pontjai

– az egyes termékek összehasonlításának lehetséges
paraméterei

– biztosítók és biztosítási termékek és más pénzügyi
termékek általános összehasonlítási szempontjai és kap-
csolódási pontjai

3. számú melléklet
a 18/2008. (VI. 13.) PM rendelethez

Tanúsítvány

a függõ biztosításközvetítõi hatósági vizsgáról

Pénzügyi Szervezetek Állami Tanúsítvány száma:
Felügyelete

Vizsgázó neve: ...................................................................
Születési helye, ideje:.........................................................

Anyja neve: ........................................................................

Lakcíme:.............................................................................

Jelen tanúsítvány igazolja, hogy a vizsgázó a függõ bizto-
sításközvetítõi hatósági vizsgát sikeresen letette.

P. H.

................................................
a Felügyeleti Tanács elnöke

Budapest, 200 .

4. számú melléklet
a 18/2008. (VI. 13.) PM rendelethez

Tanúsítvány

a független biztosításközvetítõi hatósági vizsgáról

Pénzügyi Szervezetek Állami Tanúsítvány száma:
Felügyelete

Vizsgázó neve: ...................................................................

Születési helye, ideje:.........................................................
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Anyja neve: ........................................................................

Lakcíme:.............................................................................

Jelen tanúsítvány igazolja, hogy a vizsgázó a függõ bizto-
sításközvetítõi hatósági vizsgát sikeresen letette.

P. H.

................................................
a Felügyeleti Tanács elnöke

Budapest, 200 .

5. számú melléklet
a 18/2008. (VI. 13.) PM rendelethez

Jelentkezési lap a hatósági vizsgára

Jelentkezõ neve: ...............................................................

Születési helye, ideje: .......................................................

Anyja neve: ......................................................................

Lakcíme: ...........................................................................

Személyi igazolvány száma: ............................................

A hatósági vizsga típusa: függõ
független
független különbözeti

A hatósági vizsga letételének módja: számítógépen
írásban

A hatósági vizsgára bocsátás alapja: érettségi vizsga
igazolt 10 éves szak-
mai tapasztalat
Bit. 229. § (1)
vagy (4) bekezdése

Megismételt vizsga esetén az elõzõ, sikertelen vizsga idõ-
pontja: ................................................................................

Aláírásommal igazolom, hogy a vizsgaszabályzatot meg-
ismertem és annak feltételeit elfogadom.

........................, 200.........................

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

A pénzügyminiszter

19/2008. (VI. 13.) PM

rendelete

a közhasznú tevékenységet folytató személy,

szervezet általános forgalmiadó-visszatéríttetési

jogának gyakorlásához fûzõdõ igazolási

kötelezettségekrõl, az általános

forgalmiadó-visszatéríttetési kérelem kötelezõ

adattartalmáról és egyes eljárási szabályokról

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény 260. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatal-
mazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjá-
ban meghatározott feladatkörömben eljárva a következõ-
ket rendelem el:

1. §

(1) Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 100. §-ában
szabályozott általános forgalmi adó (a továbbiakban: adó)
visszatéríttetése iránti jog gyakorlása érdekében a termék
beszerzõjének igazolnia kell, hogy személyes jogállása
szerint olyan, bírósági vagy más hatósági nyilvántartásban
bejegyzett személy vagy szervezet, aki (amely) tevékeny-
ségét – alapszabálya (alapító okirata) szerint – közhasznú
tevékenységként folytatja (a továbbiakban: közhasznú te-
vékenységet folytató személy, szervezet). Ezt annak az ál-
lamnak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ hatósá-
ga által kibocsátott okirat igazolja, ahol a közhasznú tevé-
kenységet folytató személyt, szervezetet ilyenként beje-
gyezték.

(2) Az (1) bekezdésben említett okirat a közhasznú te-
vékenységet folytató személy, szervezet személyes jogál-
lásának igazolására abban az esetben alkalmas, ha leg-
alább a következõ adatokat tartalmazza:

a) az okiratot kibocsátó hatóság neve és címe;
b) a közhasznú tevékenységet folytató személy, szerve-

zet neve, tevékenységi köre, székhelyének, illetõleg szék-
hely hiányában lakóhelyének vagy szokásos tartózkodási
helyének címe és egyedi azonosítására szolgáló jele,
amely alatt a bírósági vagy más hatósági nyilvántartásban
közhasznú tevékenységet folytató személyként, szervezet-
ként bejegyezték;

c) az okirat kibocsátásának helye és kelte;
d) az okiratot kibocsátó hatóság nevében és képvisele-

tében eljáró személy aláírása az okirat hitelességének és
érvényességének tanúsítására, valamint neve és beosztása
olvasható módon;

e) az okiratot kibocsátó hatóság hivatalos bélyegzõje
az okirat hitelességének és érvényességének tanúsítására,
kivéve, ha az okiratot elektronikus dokumentumként bo-
csátották ki, és az – az elektronikus aláírásról szóló 2001.
évi XXXV. törvény értelmében – legalább fokozott biz-
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tonságú aláírással és minõsített szolgáltató által kibocsá-
tott idõbélyegzõvel ellátott.

2. §

(1) A közhasznú tevékenységet folytató személy, szer-
vezet adó-visszatéríttetési jogát az állami adóhatóság ille-
tékes szervénél, írásos kérelem (a továbbiakban:
adó-visszatéríttetési kérelem) benyújtásával érvényesít-
heti. Az adó-visszatéríttetési kérelem legkorábban azt
követõen nyújtható be, miután a termékértékesítés fejében
járó, adót is magában foglaló ellenértéket maradéktalanul
megtérítették, de nem késõbb, mint a megtérítés évét köve-
tõ naptári év június 30. napja.

(2) Az adó-visszatéríttetési kérelem kötelezõ adattartal-
ma a következõ:

a) a közhasznú tevékenységet folytató személy, szerve-
zet neve, tevékenységi köre, székhelyének, illetõleg szék-
hely hiányában lakóhelyének vagy szokásos tartózkodási
helyének címe és egyedi azonosítására szolgáló jele,
amely alatt a bírósági vagy más hatósági nyilvántartásban
közhasznú tevékenységet folytató személyként, szervezet-
ként bejegyezték;

b) az adó teljes összegének megjelölése, amelyre az
adó-visszatéríttetési igény vonatkozik;

c) az adó-visszatérítés esetére a számlavezetõ bank
neve és a bankszámlaszáma, amelyre a visszatérítendõ adó
átutalását kéri, illetõleg ha az átutalásra külföldön vezetett
bankszámlát közöl, a számlavezetõ bank BIC (SWIFT)
kódja is;

d) a kérelemhez mellékletként csatolt okiratok darab-
száma;

e) azon okiratok darabszáma, amelyekre a közhasznú
tevékenységet folytató személy, szervezet adó-visszatérít-
tetési jogát alapítja;

f) a közhasznú tevékenységet folytató személy, szerve-
zet írásos nyilatkozata arról, hogy

fa) a részére értékesített terméket az Áfa tv. 100. §
(1) bekezdésében meghatározott helyen és tevékenységé-
hez használja, egyéb módon hasznosítja,

fb) a kérelemben közölt adatok, egyéb információk a
valóságnak megfelelnek, továbbá

fc) a részére esetlegesen nem jogszerûen vagy egyéb
okból helytelenül visszatérített adó visszafizetésére köte-
lezettséget vállal;

g) a kérelem kiállításának helye és kelte;
h) a kérelmezõ vagy a kérelmezõ nevében és képvisele-

tében eljáró személy aláírása a kérelem hitelességének és
érvényességének tanúsítására, valamint neve olvasható
módon.

(3) A közhasznú tevékenységet folytató személy, szer-
vezet a (2) bekezdés c) pontjában kizárólag belföldön vagy
olyan államban vezetett bankszámláját jelölheti meg,
amelyben a (2) bekezdés a) pontja szerinti címe van.

3. §

(1) Az adó-visszatéríttetési kérelem benyújtásakor, an-
nak mellékleteként csatolandó a közhasznú tevékenységet
folytató személy, szervezet

a) alapszabályának (alapító okiratának) eredeti vagy
annak hiteles másolati példánya, amelynek alapján tevé-
kenységét közhasznú tevékenységként folytatja;

b) személyes jogállásának igazolására szolgáló okirat
eredeti példánya [1. § (2) bekezdése] azzal, hogy azt a ki-
bocsátásának keltétõl számított 1 évig érvényesnek kell te-
kinteni, és ezen idõtartamon belül a személyes jogállást
elegendõ csak egyszer, az elsõ adó-visszatéríttetési kére-
lem benyújtásakor igazolni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívül csatolandó
továbbá mindazon okirat eredeti példánya is,

a) amelyre a közhasznú tevékenységet folytató sze-
mély, szervezet adó-visszatéríttetési jogát alapítja [Áfa tv.
127. § (1) bekezdés a) pontja];

b) amely igazolja az Áfa tv. 98. § (2) bekezdés a) pont-
jában meghatározott feltétel teljesülését;

c) amely igazolja, de legalábbis kétséget kizáróan
valószínûsíti, hogy a közhasznú tevékenységet folytató
személy, szervezet a részére értékesített terméket az
Áfa tv. 100. § (1) bekezdésében meghatározott helyen és
tevékenységéhez használja, egyéb módon hasznosítja; va-
lamint

d) amely igazolja az adót is magában foglaló ellenérték
maradéktalan megtérítését.

(3) Abban az esetben, ha a (2) bekezdés a) pontjában
említett okirat elektronikus úton kibocsátott számlaként áll
a közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet
személyes rendelkezésére, azt a számla kibocsátásakor ér-
vényben levõ formátumban bocsátja rendelkezésre.

(4) Az adó-visszatéríttetési kérelem, valamint az e
§-ban felsorolt okiratok magyar vagy élõ idegen nyelven
egyaránt kiállíthatók. Abban az esetben, ha a közhasznú
tevékenységet folytató személy, szervezet személyes jog-
állásának igazolására szolgáló okiratot az Európai Közös-
ség (a továbbiakban: Közösség) valamely tagállamának
hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ hatósága bocsá-
totta ki, az okirat hiteles magyar fordítás és diplomáciai fe-
lülhitelesítés mellõzésével is benyújtható. Szintén magyar
fordítás és diplomáciai felülhitelesítés mellõzésével nyújt-
hatók be azok az e §-ban felsorolt egyéb okiratok – ideért-
ve az adó-visszatéríttetési kérelmet is –, amelyeket a Kö-
zösség valamely munkanyelvén (angol, francia, német) ál-
lítottak ki.

4. §

(1) Az adó-visszatéríttetési kérelem benyújtását köve-
tõen az állami adóhatóság az adóigazgatási eljárás kereté-
ben a tényállás tisztázása céljából további kiegészítõ ada-
tokat, egyéb információkat kérhet írásban a közhasznú te-
vékenységet folytató személytõl, szervezettõl.
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(2) A közhasznú tevékenységet folytató személy, szer-
vezet számára a válaszadásra nyitva álló határidõ 60 nap,
amely az (1) bekezdésben említett írásos megkeresés kéz-
hezvételétõl számítandó. Ez a határidõ nem hosszabbítha-
tó meg, eredménytelen elteltének esetében az állami adó-
hatóság a rendelkezésére álló adatok, egyéb információk
alapján dönt.

5. §

Az állami adóhatóság az adó-visszatéríttetési kérelmet
elutasítja, vagy az adó-visszatérítési eljárást megszünteti,
ha a közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet

a) adó-visszatéríttetési kérelme a 2. § (1) bekezdésében
meghatározott határidõ elteltét követõen érkezett be az ál-
lami adóhatóság illetékes szervéhez;

b) adó-visszatéríttetési kérelmét hiányosan vagy hibá-
san nyújtotta be, és azt az állami adóhatóság felhívására a
hiánypótlásra megállapított határidõn belül nem pótolta,
illetõleg a tényállást a 4. § (1) bekezdésben említett meg-
keresésre sem tisztázta, és emiatt az adó-visszatéríttetési
kérelem a rendelkezésre álló adatok, egyéb információk
alapján nem bírálható el.

6. §

(1) Az állami adóhatóság a 3. § (2) bekezdés a) pontjá-
ban említett mindazon okiratot, amelyet a közhasznú tevé-
kenységet folytató személy, szervezet adó-visszatéríttetési
kérelméhez csatolt, olyan jelzéssel látja el, amely egyértel-
mûvé teszi, hogy arra az okiratra a közhasznú tevékenysé-
get folytató személy, szervezet új adó-visszatéríttetési jo-
got nem alapíthat.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jelzéssel ellátott
okiratot, valamint a 3. § (1) és (2) bekezdésében említett
egyéb okiratokat, amelyeket a közhasznú tevékenységet
folytató személy, szervezet adó-visszatéríttetési kérelmé-
hez nem elektronikus dokumentumként csatolt, az állami
adóhatóság

a) a beérkezésüktõl számított 30 napon belül, illetõleg
b) a közhasznú tevékenységet folytató személy, szerve-

zet írásos kérelmére az adó-visszatérítési eljárásban hozott
elsõ fokú határozat (végzés) megküldésével egyidejûleg
a közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet cí-
mére postai úton visszaküldi.

7. §

(1) A visszatérítendõ adó forintban illeti meg a közhasz-
nú tevékenységet folytató személyt, szervezetet, amelynek
banki átutalás útján történõ teljesítésérõl az állami adóha-
tóság hivatalból intézkedik.

(2) Abban az esetben, ha a közhasznú tevékenységet
folytató személy, szervezet nem forintban kéri a visszatérí-
tendõ adó átutalását, az átváltás költsége a visszatérítendõ
adó összegébõl tartandó vissza.

8. §

(1) Abban az esetben, ha az az adóösszeg, amelyre az
adó-visszatéríttetési jog eredetileg vonatkozott, utólag
változik [Áfa tv. 132. §], a változással megegyezõ összeg-
ben az adó-visszatéríttetési jog terjedelme is változik.

(2) Abban az esetben, ha a kérelem benyújtását köve-
tõen, az (1) bekezdésben meghatározott változás eredmé-
nyeként az adó összege

a) csökken, a közhasznú tevékenységet folytató sze-
mély, szervezet köteles azt az állami adóhatóságnak hala-
déktalanul, de legkésõbb attól az idõponttól számított
15 napon belül bejelenteni, amelytõl kezdõdõen a külön-
bözet alapjául szolgáló okirat személyes rendelkezésére
áll, és a különbözettel – az adó-visszatéríttetési jog érvé-
nyesítéséhez fûzõdõ egyéb feltételektõl függetlenül – a
visszatérítendõ adót mérsékelni, vagy ha a különbözetet
elbírált igényként az állami adóhatóság már visszatérítette,
azt visszafizetni;

b) nõ, a közhasznú tevékenységet folytató személy,
szervezet jogosult azt az állami adóhatóságnak bejelente-
ni, és a különbözettel – a különbözet alapjául szolgáló ok-
irat eredeti példányának egyidejû csatolásával – a visszaté-
rítendõ adót növelni, vagy ha kérelmét már elbírálták, a ké-
relmet – az adó-visszatéríttetési jog érvényesítéséhez fû-
zõdõ egyéb feltételek teljesítése mellett – a különbözettel
módosított tartalommal benyújtani.

9. §

Abban az esetben, ha a kérelemben tett kötelezettség-
vállalása ellenére a közhasznú tevékenységet folytató sze-
mély, szervezet önként vagy az állami adóhatóság felszólí-
tására nem tesz eleget a részére nem jogszerûen vagy
egyéb okból helytelenül visszatérített adó visszafizetésé-
nek, az állami adóhatóság jogosult

a) azt a közhasznú tevékenységet folytató személyt,
szervezetet megilletõ további visszatérítendõ adóból le-
vonni, illetõleg ha ez nem vezet eredményre, továbbá az
annak behajtására tett egyéb hatósági intézkedések is ered-
ménytelennek bizonyulnak,

b) a közhasznú tevékenységet folytató személy, szerve-
zet részére teljesítendõ minden további adó-visszatérítést
felfüggeszteni mindaddig, amíg a közhasznú tevékenysé-
get folytató személy, szervezet visszafizetési kötelezettsé-
gének eleget nem tesz.

10. §

Az e rendeletben és az Áfa tv.-ben nem szabályozott el-
járási kérdésekben az adózás rendjérõl szóló 2003. évi
XCII. törvényt (a továbbiakban: Art.) kell irányadónak te-
kinteni azzal, hogy az adó visszatérítésére a költségvetési
támogatás kiutalására vonatkozó rendelkezéseit kell meg-
felelõen alkalmazni.
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11. §

Ahol e rendelet olyan fogalmat használ, amelynek je-
lentésére az Áfa tv. meghatározást ad, azt az Áfa tv.-ben
meghatározott jelentéstartalommal kell alkalmazni.

12. §

Ez a rendelet – az Áfa tv.-nyel és az Art.-vel együtt – a
közös hozzáadottértékadó-rendszerrõl szóló, 2006. no-
vember 28-ai 2006/112/EK tanácsi irányelvnek – különös
tekintettel annak 146. cikk (2) bekezdésére – való megfe-
lelést szolgálja.

13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ ötödik napon lép ha-
tályba, rendelkezéseit azonban azokban az esetekben is al-
kalmazni kell, amelyekben az adó-visszatéríttetési jog
2008. január 1. napján vagy azt követõen keletkezik.

Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter

A szociális és munkaügyi miniszter

8/2008. (VI. 13.) SZMM

rendelete

az Országos Képzési Jegyzékrõl

és az Országos Képzési Jegyzékbe történõ felvétel

és törlés eljárási rendjérõl szóló

1/2006. (II. 17.) OM rendelet módosításáról

A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 4. §
(2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alap-
ján a szakképesítésért felelõs miniszterekkel – az egész-
ségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró egészségügyi miniszterrel, a föld-
mûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és ha-
táskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
a)–l) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró föld-
mûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel, a honvéde-
lemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. tör-
vény 52. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott fel-
adatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel, az igazság-
ügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b), e)–g), j) és
n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazság-
ügyi és rendészeti miniszterrel, a környezetvédelmi és víz-
ügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 165/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a)–c) pontjában meghatáro-
zott feladatkörében eljáró környezetvédelmi és vízügyi
miniszterrel, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi mi-
niszter feladat- és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.)

Korm. rendelet 1. § a)–e) pontjában meghatározott fel-
adatkörében eljáró közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszterrel, a külügyminiszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 166/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a)–b) pont-
jában meghatározott feladatkörében eljáró külügyminisz-
terrel, a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat-
és hatáskörérõl szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet
1. § a)–h) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszterrel, az oktatási
és kulturális miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró oktatási és kulturális
miniszterrel, az önkormányzati miniszter feladat- és hatás-
körérõl szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §
a)–i) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró ön-
kormányzati miniszterrel, a pénzügyminiszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § a)–j) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
pénzügyminiszterrel –, továbbá a Központi Statisztikai Hi-
vatal elnökével és a Közbeszerzések Tanácsa elnökével
egyetértésben, valamint a szociális és munkaügyi minisz-
ter feladat- és hatáskörérõl szóló 170/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkö-
römben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

(1) Az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos
Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási rend-
jérõl szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet (a továbbiakban:
R.) 1. számú mellékletében az „Országos Képzési Jegyzék
2007.” alcím helyébe az „Országos Képzési Jegyzék
2008.” alcím lép.

(2) Az R. 1. számú mellékletében az „Országos Képzési
Jegyzék 2007.” alcímhez tartozó táblázat 19., 21., 22., 24.,
25., 26., 43., 46., 48., 49., 50., 53., 56., 61., 63., 71., 77.,
95., 164., 235., 283., 297., 300., 307., 313., 336., 339.,
341., 349., 354., 355., 364., 370., 384., 385., 388., 401.,
416., 417., 421. sora helyébe e rendelet mellékletében fog-
laltak lépnek.

(3) Az R. 1. számú melléklete e rendelet mellékletében
szereplõ 423. és 424. sorral egészül ki.

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép ha-
tályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az R. 1. számú mellékletében az Országos Képzési
Jegyzék 2007. alcímû táblázat 104. sora (Erõmûvi villa-
mosberendezés üzemeltetõje szakképesítés), a 353. sora
(Határrendész szakképesítés), valamint a 380. sora (Vég-
rehajtó szakképesítés).

(3) Ez a rendelet a hatálybalépését követõ hónap 1. nap-
ján hatályát veszti.

Szûcs Erika s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter
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Melléklet a 8/2008. (VI. 13.) SZMM rendelethez

5254
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

2008/87.szám

szint

tanulmán

yi

terület

sor-szám

alap-

szak-

képesítés

rész-

szak-

képesítés

elágazás ráépülés szint
sor-

szám
szint

sor-

szám
szint

sor-

szám

2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

19. 55 761 01
Csecsem - és gyermeknevel -
gondozó

0 0 0 0 2 2006. i 2 év 3319 SZMM

21. 55 762 01 Ifjúságsegít 0 0 0 0 2 2001. i. 2 év 3419 SZMM-OKM
52 223 01 Jelnyelvi tolmács 0 0 0 0 1200 óra

0 1 0 0 31 01 Relé jelnyelvi tolmács 1000 óra

0 1 0 0 52 01 Társalgási jelnyelvi tolmács 1000 óra

33 762 01 Szociális gondozó

0 0 1 0 33 01
Fogyatékossággal él k
gondozója

0 0 1 0 33 02 Szociális gondozó és ápoló
54 762 01 Szociális segít

0 0 1 0 54 01 Rehabilitációs nevel , segít

0 0 1 0 54 02 Szociális asszisztens

0 0 1 0 54 03
Szociális, gyermek- és 
ifjúságvédelmi ügyintéz

0 0 0 1 54 01 Foglalkoztatás-szervez 600 óra
0 0 0 1 54 02 Mentálhigiénés asszisztens 600 óra
0 0 0 1 54 03 Szociokulturális animátor 600 óra

54 762 02 Szociális szakgondozó
0 0 1 0 54 01 Gerontológiai gondozó
0 0 1 0 54 02 Pszichiátriai gondozó
0 0 1 0 54 03 Szenvedélybeteg-gondozó
0 0 1 0 54 04 Szociális gondozó, szervez

54 212 02 Egyházzenész 2

0 0 1 0 54 01 Kántor-énekvezet
0 0 1 0 54 02 Kántor-kórusvezet
0 0 1 0 54 03 Kántor-orgonista

46. 31 215 01 Gipszmintakészít 4 0 0 0 0 4 1993. -
3 év 3000 

óra
8149 OKM

54 215 01 Hangszerkészít  és -javító 2; 4

0 1 0 0 31 01 Zongorahangoló 6 2000 óra

0 0 1 0 54 01
Hangszerkészít  és -javító 
(hangszercsoport
megjelölésével)

3 év
3000 óra

54 213 02 Hangtechnikus 0 0 0 0
2 év

3000 óra
0 1 0 0 51 01 Hangmester 1500 óra
0 0 0 1 54 01 Filmhangtervez 600 óra
0 0 0 1 54 02 Hangm vész stúdiómenedzser 600 óra
0 0 0 1 54 03 Hangrestaurációs technikus 600 óra
0 0 0 1 54 04 Hangtárvezet 600 óra
0 0 0 1 54 05 Produkciós hangmenedzser 600 óra

0 0 0 1 54 06 Rádiós, televíziós hangmenedzser 600 óra

54 212 03 Jazz-zenész 2

0 0 1 0 54 01 Jazz-énekes

0 0 1 0 54 02
Jazz-zenész ( a hangszer 
megjelölésével)

54 212 04 Klasszikus zenész 2

0 0 1 0 54 01 Hangkultúra szak

0 0 1 0 54 02
Klasszikus zenész
(a hangszer megjelölésével)

0 0 1 0 54 03 Magánénekes
0 0 1 0 54 04 Zeneelmélet-szolfézs szak
0 0 1 0 54 05 Zeneszerzés szak

61 345 01 Közm vel dési szakember I.
0 0 1 0 61 01 Közm vel dési menedzser
0 0 1 0 61 02 Kulturális menedzser

55 213 02 Mozgóképgyártó szakasszisztens

0 0 1 0 55 01 Audiovizuális szakasszisztens

0 0 1 0 55 02 Médiatechnolgus asszisztens

0 0 1 0 55 03
Televízióm sor gyártó 
szakasszisztens

63. 52 341 08
Mozgóképterjeszt  és -
üzemeltet

0 0 0 0 800 óra

0 1 0 0 52 01 Mozigépész 500 óra
0 0 0 1 54 01 Mozgókép-forgalmazó 500 óra

33 215 01 Porcelánkészít  és -fest 4

0 0 1 0 33 01 Porcelánfest
0 0 1 0 33 02 Porcelánkészít

OKM

71. 3 év 3200 
óra

4 1993. - OKM

i. 2 év

3729

5342

5119

26.

372943.

50. 4

OKM

OKM

3 év, 5 év
3100 óra

3 év, 5 év
3300 óra

3 év, 5 év
3300 óra

-

-

-

Szakképesítés

megnevezése

1.

Szakképesítés

azonosító száma

megnevezés

7526 OKM

3713

OKM

3729 OKM

3729 OKM

3729

OKM

Szakképesít

ésért felel s

miniszter

FEOR

szám

Kizárólag

iskolai

rendszerb

en

oktatható

Maximális

képzési

id

3717 SZMM-

3311 SZMM

Jegyzékb

e

kerülés

éve

Szakképesítések köre

2003.

48. 4 2001.

4 1993.

Sor-

szám

3.

Azonosító
Azonosító szám

Szakma-

csoport

Részszakképesítés

Azonosító

Ráépülés

megnevezés

Azonosító

Elágazás

megnevezés

2006. -

49. 4 2006.

2006. -

400 óra

2006. -

1993. -

2006.

53. 4

4

56. 4

4
61.

25. 2

22. 2

24.

2 év 2000 
óra

2 2001 -

2006.

3313 SZMM

2

2006. -

- 3313 SZMM

2 év 2000 
óra

2 év 2000 
óra



2008/87.szám
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

5255

54 521 04 Színháztechnikus, szcenikus 0 0 0 0
2 év 3600 

óra
0 1 0 0 52 01 Hangosító 800 óra
0 1 0 0 52 02 Színpadmester 1400 óra
0 1 0 0 52 03 Világítástechnikus 800 óra

54 544 02
Energiatermel  és -hasznosító 
technikus

0 1 0 0 31 01
Cs -távvezeték üzemeltet
(olaj, gáz) 1000 óra

0 1 0 0 31 02 Fluidumkitermel 1000 óra
0 1 0 0 31 03 Mélyfúró 1000 óra

54 01 Fluidumkitermel  technikus
0 0 1 0 54 02 Gázipari technikus

0 0 1 0 54 03
Megújulóenergia-gazdálkodási
technikus

0 0 1 0 54 04 Mélyfúró technikus

33 522 04 Villanyszerel 4 1 0 0 0
3 év

3000 óra

0 0 0 1 33 01
Érintésvédelmi szabványossági 
felülvizsgáló 300 óra

0 0 0 1 33 02
Er sáramú berendezések 
felülvizsgálója 500 óra

0 0 0 1 33 03
FAM szerel  (a feszültség 
megjelölésével) 200 óra

0 0 0 1 33 04
Kábelszerel  (a feszültségszint 
megjelölésével) 500 óra

0 0 0 1 33 05
Robbanásbiztos berendezés 
kezel je 300 óra

0 0 0 1 33 06 Szakszolgálati FAM szerel 50 óra

0 0 0 1 33 07
Villamos gép és -készülék 
üzemeltet 800 óra

0 0 0 1 33 08
Villamos hálózat és alállomás 
üzemeltet 200 óra

0 0 0 1 33 09 Villamos hálózatszerel 800 óra
0 0 0 1 33 10 Villámvédelmi felülvizsgáló 300 óra

52 213 01 Kiadványszerkeszt 0 0 0 0
2 év

2000 óra
0 0 0 1 52 01 Korrektor 600 óra
0 0 0 1 52 02 Nyomdai médiaszerkeszt 600 óra
0 0 0 1 52 03 Tipográfus 600 óra

54 344 02 Mérlegképes könyvel 0 0 0 0 1500 óra

0 0 0 1 54 01
Államháztartási mérlegképes 
könyvel 750 óra

0 0 0 1 54 02
Egyéb szervezeti mérlegképes 
könyvel 750 óra

0 0 0 1 54 03
Pénzügyi szervezeti mérlegképes 
könyvel 750 óra

51 343 04
Valutapénztáros és 
valutaügyintéz 0 0 0 0 200 óra

0 1 0 0 51 01 Kifizet helyi pénztáros 70 óra

52 345 01
Hatósági és közigazgatási 
ügyintéz

0 0 1 0 52 01 Migrációs ügyintéz  II. 800 óra

0 0 1 0 52 02
Nyilvántartási és 
okmányügyintéz

800 óra

0 0 0 1 61 01 Migrációs ügyintéz  I 200 óra

55 346 02 Ügyviteli szakügyintéz

0 0 1 0 55 01
Gazdasági idegen nyelv
menedzser

0 0 1 0 55 02 Titkárságvezet

55 345 01 Kereskedelmi menedzser

0 0 1 0 55 01
Európai Uniós üzleti 
szakügyintéz

17

0 0 1 0 55 02 Kereskedelmi szakmenedzser
17

0 0 1 0 55 03
Kis- és középvállalkozási 
menedzser

15

0 0 1 0 55 04 Külgazdasági üzletköt 17

0 0 1 0 55 05
Nemzetközi szállítmányozási és 
logisztikai szakügyintéz

17

0 0 1 0 55 06
Reklámszervez
szakmenedzser

17

0 0 1 0 55 07 Üzleti szakmenedzser 17
52 811 01 Élelmezésvezet 0 0 0 0 1200 óra

0 0 0 1 54 01 Élelmezési menedzser 1000 óra

31 812 01 Panziós, falusi vendéglátó 0 0 0 0
2 év

1800 óra

0 1 0 0 31 01
Mez gazdasági
gazdaasszony 500 óra

0 1 0 0 21 01 Szállodai szobaasszony 300 óra
54 812 02 Protokoll és utazásügyintéz

0 0 1 0 54 01 Protokollügyintéz
0 0 1 0 54 02 Utazásügyintéz

0 0 0 1 54 01
Rendezvény- és 
konferenciaszervez 300 óra

0 0 0 1 54 02 Utazásszervez  menedzser 500 óra

52 861 01 Büntetés-végrehajtási felügyel  I. 0 0 0 0 1130 óra

0 1 0 0 31 01
Büntetés-végrehajtási
felügyel  II. 1130 óra

0 0 0 1 52 01
Büntetés-végrehajtási f felügyel

850 óra

3606

2 év

4211

SZMM

SZMM

3129 OKM

3111

297.

5363

3602

7351

313.

IRM349. 19 1997. -

SZMM-FVM

SZMM-EüM

PM

PM

OKM

IRM

SZMM

SZMM

2006. -

6 1993. - 7624

5 2004. -

2 év
2000 óra

15 1993. -

12 2006. -

18 5129

3601

1995. -

18 1993. -

16 2006. -

5129

i.1997. 13492 év

339.

15 2003. -

16 2006. i.

336.

307.

300.

3641 SZMM

1 év 1000 
óra

341. 18 2006. -

77. 4

95.

164.

283.

235.
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354. 52 863 01
Honvéd tiszthelyettes I. (az 
ágazat megjelölésével) 1 0 0 0

1 év
1320 óra

0 1 0 0 33 01
Alapfokú katonai 
vezet helyettes I. 630 óra

355. 31 863 02
Honvéd tiszthelyettes II.(az 
ágazat megjelölésével) 0 0 0 0

1 év
1120 óra

0 1 0 0 31 01
Alapfokú katonai 
vezet helyettes II. 630 óra

55 810 01 Mérnökasszisztens

0 0 1 0 55 01 Energetikai mérnökasszisztens
6

0 0 1 0 55 02
Építettkörnyezetmérnök-
asszisztens

9

0 0 1 0 55 03 Faipari terméktervez
11

0 0 1 0 55 04 Faipari termelésszervez
11

0 0 1 0 55 05 Gépipari mérnökasszisztens
5

0 0 1 0 55 06 Hálózati informatikus
7

0 0 1 0 55 07 Kohómérnök asszisztens
5

0 0 1 0 55 08 Könny ipari mérnökasszisztens
10

0 0 1 0 55 09
Mechatronikai
mérnökasszisztens

5

0 0 1 0 55 10
M szaki informatikai 
mérnökasszisztens

7

0 0 1 0 55 11 Vegyész mérnökasszisztens
8

0 0 1 0 55 12
Vegyipari gépészmérnök-
asszisztens

5

0 0 1 0 55 13 Villamosmérnök-asszisztens 6

52 861 06 Rend r
0 1 0 0 52 01 Kormány r 1000 óra

370. 0 1 0 0 52 02 Objektum r-kísér 1200 óra
0 0 1 0 52 01 Határrendészeti-rend r
0 0 1 0 52 02 Közrendvédelmi-rend r
0 0 0 1 52 01 Kutyavezet -rend r 400 óra

55 621 01 Agrármenedzser-asszisztens

0 0 1 0 55 01
Agrárkereskedelmi menedzser-
asszisztens

20 3621

0 0 1 0 55 02 Bortechnológus 20 3113
384. 0 0 1 0 55 03 Élelmiszeripari menedzser 21 3629

0 0 1 0 55 04 Ménesgazda 20 6134

0 0 1 0 55 05
Mez gazdasági menedzser-
asszisztens

20 3124

0 0 1 0 55 06
Mez gazdasági m szaki
menedzser-asszisztens

20 3117

0 0 1 0 55 07 Sz lész, borász szaktechnikus 20 2007. 3124

54 621 02 Agrártechnikus

0 1 0 0 31 01 Mez gazdasági vállalkozó 1000 óra
0 0 1 0 54 01 Agrárrendész
0 0 1 0 54 02 Mez gazdasági technikus
0 0 1 0 54 03 Vidékfejlesztési technikus

51 621 02 Állattartási szolgáltató5

0 0 1 0 51 01 Ebrendész
0 0 1 0 51 02 Kutyakiképz
0 0 1 0 51 03 Kutyakozmetikus

31 621 04 Lótartó és -tenyészt 5 0 0 0 0
2 év 2000 

óra
0 1 0 0 31 01 Lóápoló és gondozó 300 óra

0 0 0 1 31 01 Belovagló5 1000 óra

33 541 04 Pék4 0 0 0 0
2 év 2000 

óra

0 1 0 0 21 01
Gyorspékségi süt  és 
eladó

400 óra

0 1 0 0 21 02 Süt ipari munkás 500 óra
0 1 0 0 21 03 Száraztésztagyártó 400 óra

33 541 05 Pék-cukrász 1 0 0 0
3 év 3000 

óra
0 1 0 0 21 01 Mézeskalács-készít 700 óra

421. 55 623 01 Erd gazda 0 0 0 0 20 2007. i. 2 év 3125 FVM
423. 61 140 01 Feln ttoktató 0 0 0 0 3 2008. - 340 óra 3419 SZMM

61 862 01
Munkaügyi, munkavédelmi
felügyel 0 0 0 0 1200 óra

0 1 0 0 52 01
Munkaügyi felügyel
asszisztens 600 óra

SZMM-GKM
2 évi. 3129

388. FVM5319

0310

IRM5361
2 év

2500 óra

364.

19

401.

385.

2006.

20 2006.

20

-
500 óra

20 1993. -

19 1993. -

19

7216

2 év 2000 
óra

2910

FVM

7216 FVM-SZMM

6134 FVM

SZMM

HM

HM2003. - 0210

2003.

-

-

-

-

424. 19 2008.

416.

21 1993.417.

21 1993.

FVMi.
2006.

2 év

-2006 3124 FVM



 III. rész HATÁROZATOK

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
74/2008. (VI. 13.) OGY

határozata

dr. Simon Miklós országgyûlési képviselõ mentelmi
ügyében*

A Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé se dr. Si mon Mik -
lós or szág gyû lé si kép vi se lõ men tel mi jo gát a Leg fõbb
Ügyész KF. 1716/2004/16-I. szá mú meg ke re sé sé vel érin -
tett ügyben nem függeszti fel.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

 Nya kó Ist ván s. k., Szûcs La jos s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
75/2008. (VI. 13.) OGY

határozata

az Új Magyarország Fejlesztési Terv végrehajtását
felügyelõ eseti bizottság tisztségviselõinek és tagjainak 

megválasztásáról  szóló 56/2006. (XII. 20.) OGY
határozat módosításáról**

Az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv vég re haj tá sát fel -
ügye lõ ese ti bi zott ság tiszt ség vi se lõ i nek és tag ja i nak meg -
vá lasz tá sá ról  szóló 56/2006. (XII. 20.) OGY ha tá ro zat a
következõk szerint módosul:

Az Or szág gyû lés a bi zott ság ba

Szûcs Eri ka he lyett

Kár pá ti Ti bort

a bi zott ság tag já vá

meg vá laszt ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

 Nya kó Ist ván s. k., Szûcs La jos s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

 * A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. jú ni us 9-i ülés nap ján fo gad ta el.
** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. jú ni us 9-i ülés nap ján fo gad ta el.

Az Országgyûlés
76/2008. (VI. 13.) OGY

határozata

országos népszavazás elrendelésérõl*

Az Or szág gyû lés az or szá gos nép sza va zás ról és népi
kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény ren del ke zé -
sei sze rint meg tár gyal ta Al bert Zsolt és Al bert Zsolt né ál -
tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zést, és
ar ról a 2008. jú ni us 9-i ülé sén a kö vet ke zõk sze rint dön -
tött:

Az Or szág gyû lés az „Egyet ért-e Ön az zal, hogy Ma -
gyar or szá gon ne ve zes sék be a min den ki ál tal kö te le zõ en
vá lasz tan dó üz le ti ala pon mû kö dõ több biz to sí tós egész -
ség biz to sí tást?” kér dés ben az or szá gos ügy dön tõ nép sza -
va zást el ren de li.

Az or szá gos ügy dön tõ nép sza va zás költ ség ve té sé re – az 
egy nap tá ri na pon sza va zás ra bo csá tott kér dé sek szá má tól
füg get le nül – 3,7 mil li árd fo rint for dít ha tó.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

 Nya kó Ist ván s. k., Szûcs La jos s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
77/2008. (VI. 13.) OGY

határozata

a hungarikumok védelmérõl**

A ma gyar nép mél tán le het büsz ke a Kár pát-me den ce
egé szé hez vagy egy-egy táj egy sé gé hez kö tõ dõ, több száz
éves tör té nel mi múlt tal ren del ke zõ ha gyo má nya i ra, szo ká -
sa i ra, kul tú rá já ra. A Kár pát-me den ce ma gyar lak ta vidé -
kein szám ta lan ér ték hal mo zó dott fel, me lyek szel le mi
vagy ép pen élel mi szer-ipa ri ter mék ként – mind ez ide ig –
túl él ték a vál to zó vi lág ne héz sé ge it.

Ezen ér té kek – me lyek egye di en és egye dül ál ló an ma -
gyar kü lön le ges sé gek, azaz hun ga ri ku mok – szám ba vé te le 
a mai fel gyor sult, glo ba li zá ló dó éle tünk ben kü lö nö sen
fon tos sá vál tak. A hun ga ri kum nak föld raj zi, tör té nel mi,
nyel vi, nép raj zi ar cu la ta van. A hun ga ri ku mok olyan sa já -
tos ma gyar ter mé kek, me lyek nek tu laj don sá gai kö zött lé -
nye ges és ki emel ke dõ a ma gyar nem ze ti jel leg, és ame lyek 
ter mé sze ti adott sá ga ink kal, õs ho nos faj tá ink kal, ter me lé -
si-te nyész té si ha gyo má nya ink kal össze füg gés ben sa já to -
san ma gyar is mér vek kel ren del kez nek.

 * A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. jú ni us 9-i ülés nap ján fo gad ta el.
** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. jú ni us 9-i ülés nap ján fo gad ta el.
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A hun ga ri ku mok ma gyar ság ra jel lem zõ mi vol tuk kal,
kü lön le ges sé gük kel, mi nõ sé gük kel je len tõ sen öreg bí tik
hír ne vün ket, nö vel he tik meg be csü lé sün ket az Eu ró pai
Uni ó ban és szer te a vi lá gon. Mind ezen szem pon tok figye -
lembe véte lével, an nak ér de ké ben, hogy nem ze ti kul tú ránk 
ér té ke it, ered mé nye it meg õriz zük, a Ma gyar Or szág gyû -
lés:

1. Ki nyil vá nít ja, hogy a hun ga ri ku mok meg õr zen dõ,
egye dül ál ló nem ze ti ér té ket kép vi sel nek.

2. Fel ké ri a Kor mányt, hogy a tu do mány, a kor mány -
szer vek, a re gi o ná lis- és vi dék fej lesz té si in téz mény rend -
szer ága za ti ér dek kép vi se le tek és szak irá nyú ci vil szer ve -
ze tek be vo ná sá val dol goz za ki a hun ga ri ku mok rend sze re -
zé sét, va la mint meg õr zé sé nek és hasz no sí tá sá nak le he tõ -
sé ge it.

3. Fel ké ri a Kor mányt, hogy vizs gál ja meg a hun ga ri -
ku mok kö ré be tar to zó, Ha gyo má nyok – Ízek – Ré gi ók
prog ram ke re té ben lét re jött, a ha gyo má nyos me zõ gaz da -
sá gi ter mé ke ket és élel mi sze re ket tar tal ma zó gyûj te mény
bõ ví té sé nek és hasz no sí tá sá nak, va la mint a ha tá ron túli
ma gyar lak ta te rü le te ken  való gyûj tõ mun ká hoz szak mai
se gít ség nyúj tá sá nak le he tõ sé gét.

4. Fel ké ri a Kor mányt, hogy ösz tö nöz ze az ag rár ter mé -
kek ere det meg je lö lé sei és föld raj zi jel zé sei kö zös sé gi ol -
tal má nak meg szer zé sét, va la mint a ha gyo má nyos kü lön le -
ges tu laj don sá gú ter mé kek kö zös sé gi el is me ré sét.

5. A fen ti ek rõl, va la mint a hun ga ri ku mok fenn tart ha tó -
sá gá ról és hasz no sít ha tó sá gá ról a Kor mány két éven te ad -
jon tá jé koz ta tást az Or szág gyû lés nek, elsõ al ka lom mal
2009. de cem ber 31-ig.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

 Nya kó Ist ván s. k., Szûcs La jos s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
78/2008. (VI. 13.) OGY

határozata

a Nemzeti Tehetség Programról*

Ma gyar or szág gaz da sá gi ki bon ta ko zá sa az EU Lissza -
bo ni Stra té gi á já val össz hang ban a tu dás- és ké pes ség igé -
nyes ága za tok fej lesz té sé vel  valósulhat meg. Ezen ága za -
tok fej lõ dé se szem pont já ból kulcs fon tos sá gú, hogy az
adott tu dás- és ké pes ség tar ta lom ban ki emel ke dõ tel je sít -
mény re ké pes fi a ta lok, a te het sé gek fel szín re ke rül nek-e,

pá lyá ju kon kel lõ se gít sé get kap nak-e, és nem utol só sor -
ban, hogy a meg valósuló-hasznosuló te het sé ge ket ho gyan
tud juk meg tar ta ni, tu dunk-e szá muk ra meg fe le lõ pá lya ké -
pet te rem te ni.

A te het sé gek tisz te le té nek, a te het sé gek se gí té sé nek
Ma gyar or szá gon év szá za dos ha gyo má nyai van nak, ame -
lyek mára si ke res ál la mi, ci vil és egy há zi for mák so ka sá -
gát te rem tet ték meg. En nek el le né re a te het ség ígé re tek
meg ta lá lá sá nak, tár sa dal mi in teg rá lá sá nak, te het sé gük ki -
bon ta koz ta tá sá nak és a hasz no su lás fel té te le i nek in teg rált
rend sze re nem ala kult ki. Ugyan ez jel lem zi a kü lön bö zõ
szin tû ta nul má nyi ver se nyek so ka sá gát, és a kü lön fé le tá -
mo ga tá si és ösz tön díj prog ra mo kat is.

A szak ma i lag meg ala po zott, kü lön bö zõ szin tû tér sé gi
ko or di ná ci ó ban mû kö dõ, tér sé gi szin ten szer ve zõ dõ há ló -
za ti prog ra mok szá ma ke vés, a meg lé võk te rü le ti el osz lá sa
is egye net len, ami fel ve ti az egyen lõ hoz zá fé rés prob lé má -
ját is.

A te het sé gek meg ta lá lá sa nem csak a te het sé gek és csa -
lád juk ma gán ügye, hi szen a te het ség hasz no su lá sa mind -
annyi unk nak több let le he tõ sé ge ket te remt. Így a Nem ze ti
Te het ség Prog ram ja gaz da sá gi, esély ja ví tó és tár sa da lom -
épí té si prog ram is. Szer ve sen il lesz ke dik a köz ok ta tás tar -
tal mi meg újí tá sá hoz, az egyé ni sa já tos sá go kat figye lembe
vevõ ok ta tás el ter jesz té sé hez.

A te het sé gek se gí té se és fej lesz té se nem csu pán ok ta tás -
po li ti kai kér dés. Az élet pá lya he lyes irány ba te re lé sé vel és
a pá lyán  való vé gig me ne tel se gí té sé vel az in no vá ció el ter -
je dé sét, a gaz da ság nö ve ke dé sét, ver seny ké pes sé gét, az
esély egyen lõt len sé gek csök ken té sét, a tár sa dal mi mo bi li -
tást, a hát rá nyos hely zet le küz dé sét és a kis tér sé gek, va la -
mint az egész tár sa da lom ko hé zi ó ját egy aránt szol gál ja. A
prog ram nak a fog lal koz ta tá si stra té gi á ban pél da- és ér ték -
te rem tõ sze re pe van, a gaz da sá gi fej lõ dés ben pe dig ki tö ré -
si pont le het.

A te het ség ku ta tás és a te het ség se gí tés át fo gó nem ze ti
prog ram já nak meg al ko tá sa és a hoz zá kap cso ló dó tá mo ga -
tá si rend szer rel össze füg gõ in téz ke dé sek meg ho za ta la ér -
de ké ben a Ma gyar Or szág gyû lés szük sé ges nek tart ja

– a te het sé gek fel ku ta tá sá nak és fej lesz té sé nek se gí té -
sé re, a ha zai te het ség se gí tés egy más ra épü lõ hosszú tá von
fenn tart ha tó, mû kö dõ ké pes rend szer ré szer ve zõ dé se ér de -
ké ben a Nem ze ti Te het ség Prog ram lét re ho zá sát;

– a ki szá mít ha tó ál la mi sze rep vál la lás és a már meg lé -
võ, va la mint a to váb bi for rá sok be vo ná sa, cél irá nyos ha té -
kony fel hasz ná lá sa ér de ké ben a Nem ze ti Te het ség Alap
lé te sí té sét;

– a Nem ze ti Te het ség Prog ram mû kö dé sé nek nyo mon
kö ve té se, se gí té se és a mi nél szé le sebb körû szak mai,
szak ma po li ti kai és tár sa dal mi rész vé tel elõ moz dí tá sa ér de -
ké ben Nem ze ti Te het ség ügyi Ko or di ná ci ós Fó rum lét re -
ho zá sát.

A Te het ség se gí tés Nem ze ti Prog ram já nak meg al ko tá sá -
ról, a hoz zá kap cso ló dó tá mo ga tá si rend szer rel kap cso la -
tos in téz ke dé sek rõl a Ma gyar Or szág gyû lés szük sé ges nek
tart ja:
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A fen ti ek re te kin tet tel az Or szág gyû lés fel ké ri a Kor -
mányt, hogy

1. a Nem ze ti Te het ség ügyi Ko or di ná ci ós Fó rum össze -
té te lé re és fel adat rend sze ré re vo nat ko zó ja vas la tát 2008.
szep tem ber 30-ig ter jessze az Or szág gyû lés elé,

2. a Nem ze ti Te het ség se gí tõ Ta náccsal együtt mû köd ve 
dol goz za ki a Nem ze ti Te het ség Prog ra mot, és szak mai
egyez te tést köve tõen 2008. szep tem ber 30-ig ter jessze az
Or szág gyû lés elé,

3. a Nem ze ti Te het ség Alap for rás rend sze ré re és mû kö -
dé sé re vo nat ko zó ja vas la tát a szak mai szer ve ze tek kel tör -
tént egyez te tést köve tõen 2008. szep tem ber 30-ig ter jessze 
az Or szág gyû lés elé,

4. két éven te ké szít sen je len tést a Nem ze ti Te het ség
Prog ram hely ze té rõl, a fej lesz tés fel ada ta i ról.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

 Nya kó Ist ván s. k., Szûcs La jos s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
79/2008. (VI. 13.) OGY

határozata

a Magyar Távirati Iroda Zrt. 2007. évi
tevékenységérõl szóló beszámoló elfogadásáról*

Az Or szág gyû lés a nem ze ti hír ügy nök ség rõl  szóló
1996. évi CXXVII. tör vény 9.  §-a alap ján a Ma gyar Táv -
ira ti Iro da – Éves je len tés 2007. címû be szá mo lót tu do má -
sul ve szi, és az ab ban fog lalt mér leg- és ered mény-ki mu ta -
tást jó vá hagy ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Nya kó Ist ván s. k., Szûcs La jos s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. jú ni us 9-i ülés nap ján fo gad ta el.

Az Országgyûlés
80/2008. (VI. 13.) OGY

határozata

a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos
rendszerének felülvizsgálatáról*

A Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé se a Ma gyar Hon -
véd ség ön kén tes tar ta lé kos rend sze ré nek fe lül vizs gá la tá -
ról az aláb bi ha tá ro za tot hoz za:

1. Az Or szág gyû lés szük sé ges nek tart ja, hogy a hon vé -
de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló 2004. évi
CV. tör vény 83. §-ban meg ha tá ro zot tak alap ján fel ál lí tás ra 
ke rült ön kén tes tar ta lé kos rend szer és an nak mû kö dé se fe -
lül vizs gá lat ra ke rül jön.

2. Az Or szág gyû lés fel ké ri a Kor mányt, hogy hoz zon
lét re szak ér tõ bi zott sá got a Ma gyar Hon véd ség ön kén tes
tar ta lé kos rend sze re fel adat- és fel té tel rend sze ré nek elem -
zé se, a be ve ze té se kor meg fo gal ma zott el vá rá sok nak való
meg fe le lés vizs gá la ta, az ed di gi mû kö dé si ta pasz ta la tok
összeg zé se és a rend szer fej lesz té sé nek le het sé ges irá nya i -
ra vo nat ko zó ja vas la tok meg fo gal ma zá sa céljából.

3. Az Or szág gyû lés fel ké ri a Kor mányt, hogy a szak ér -
tõi bi zott ság mun ká ja alap ján 2008. ok tó ber 31-ig ter -
jesszen ja vas la tot az Or szág gyû lés elé.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Nya kó Ist ván s. k., Szûcs La jos s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. jú ni us 9-i ülés nap ján fo gad ta el.
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Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai

Az Alkotmánybíróság
83/2008. (VI. 13.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály al kot mány el le nes sé -
gé nek utó la gos vizs gá la ta tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy Ó bu da-Bé -
kás me gyer Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le té nek az ön -
kor mány zat szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tá ról szó ló
9/1995. (VI. 1.) ren de le te 8. szá mú mel lék le te 11. pont já -
nak „ , így abba bár me lyik vá lasz tás ra jo go sult ma gyar ál -
lam pol gár be te kint het” szö veg ré sze, 12. pont já nak „ál -
lam pol gár” és „ , va la mint a ké re lem mel kap cso la tos rö vid
in dok lás nak” szö veg ré sze, il let ve 14. pont já nak „mi u tán a
be te kin tést kérõ sze mély iga zol vá nya alap ján meg gyõ zõ -
dött az il le tõ sze mély azo nos sá gá ról, be te kin tést en ged a
meg je lölt kép vi se lõ va gyonnyi lat ko za tá ba. A be te kin tõ
ar ról sem mi lyen fel vé telt, vagy fel jegy zést nem ké szít het,
il let ve a nyi lat ko zat biz ton sá ga ér de ké ben ke zé be nem ve -
he ti. A be te kin tést kö ve tõ en a be te kin tõ alá írá sá val iga zol -
ja a be te kin tés té nyét a »Be te kin té si nyil ván tar tás«-ban.
En nek meg ta ga dá sa ese tén a Bi zott ság el nö ke” szö veg ré -
sze al kot mány el le nes, ezért azo kat meg sem mi sí ti.

Ó bu da-Bé kás me gyer Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le -
té nek az ön kor mány zat szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za -
tá ról szó ló 9/1995. (VI. 1.) ren de le te 8. szá mú mel lék le te
11–14. pont ja a kö vet ke zõ szö veg gel ma rad ha tály ban:

„11. A 2000. évi XCVI. tör vény 10/A. § (3) be kez dé se
sze rint a kép vi se lõk va gyonnyi lat ko za ta – az el len õr zés -
hez szol gál ta tott azo no sí tó ada tok ki vé te lé vel – nyil vá nos.
E jog gya kor lá sá nak biz to sí tá sá ra az aláb bi ak ban rög zí tett
sza bá lyok ér vé nye sek.

12. A kép vi se lõi va gyonnyi lat ko zat ba be te kin tést kérõ a 
Bi zott ság el nö ke ré szé re jut tat ja el ké rel mét. A ké re lem -
ben sze re pel nie kell a ké rel me zõ ne vé nek, ér te sí té si cí mé -
nek; an nak, hogy me lyik kép vi se lõ nyi lat ko za tá ba kí ván
be te kin te ni.

13. A ké re lem re a Bi zott ság el nö ke írás ban vá la szol, ki -
je löl ve a be te kin tés he lyét és idõ pont ját.

14. A be te kin tés a Bi zott ság el nö ké nek és egy tag já nak
a je len lé té ben tör té nik. A Bi zott ság el nö ke és je len le võ
tag ja rö vid jegy zõ könyv vel do ku men tál ja a be te kin tés té -
nyét.”

2. Az Al kot mány bí ró ság Ó bu da-Bé kás me gyer Ön kor -
mány zat Kép vi se lõ-tes tü le té nek az ön kor mány zat szer ve -
ze ti és mû kö dé si sza bály za tá ról szó ló 9/1995. (VI. 1.) ren -
de le te 8. szá mú mel lék le te 12. pont ja „A ké re lem ben sze -
re pel nie kell a ké rel me zõ ne vé nek, ér te sí té si cí mé nek;”
szö veg rész, va la mint 13. pont ja al kot mány el le nes sé gé nek
meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít ványt
el uta sít ja.

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

INDOKOLÁS

I.

Ó bu da-Bé kás me gyer Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le -
té nek az ön kor mány zat szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za -
tá ról szó ló 9/1995. (VI. 1.) ren de le te (a to váb bi ak ban: Ör.)
8. szá mú mel lék le te 11–14. pont ja al kot mány el le nes sé gé -
nek utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vány ér ke zett az
Al kot mány bí ró ság hoz. A tá ma dott ren del ke zé sek a he lyi
ön kor mány za ti kép vi se lõk va gyonnyi lat ko za tá ba való be -
te kin tés sza bá lya it ha tá roz zák meg.

Bár az in dít vá nyo zó az Ör. 8. szá mú mel lék le té nek
11–14. pont ját egé szé ben ki fo gás ol ta, azon ban az in dít -
vány tar tal ma alap ján egy ér tel mû en meg ál la pít ha tó, hogy
csak e ren del ke zé sek egyes ele mét tart ja sé rel mes nek. Az
in dít vá nyo zó ki fo gás ol ta, hogy az Ör. 8. szá mú mel lék le te
11. pont ja ki zá ró lag „vá lasz tás ra jo go sult ma gyar ál lam -
pol gár” szá má ra biz to sít ja a kép vi se lõi va gyon nyi lat ko zat
meg is me ré sét, va la mint azt, hogy a 12. pont a be te kin tést
csak ké re lem re te szi le he tõ vé, s a ké re lem ben fel kell tün -
tet ni a ké rel me zõ ne vét, ér te sí té si cí mét, a ké re lem tár gyát
és in do ko lá sát. Az in dít vá nyo zó to váb bá sé rel mez te, hogy
az Ör. 8. szá mú mel lék le te 13. pont ja a Va gyonnyi lat ko za -
to kat Ke ze lõ Bi zott ság (a to váb bi ak ban: Bi zott ság) el nö -
ké nek sza bad mér le ge lé sé re bíz za azt, hogy a ké re lem re
mi kor vá la szol, s a be te kin tés he lyét és idõ pont ját mi ként
ha tá roz za meg. Az in dít vá nyo zó az Ör. 8. szá mú mel lék le -
te 14. pont ját is tá mad ta, mert a be te kin tést kérõ sze mély a
kép vi se lõ va gyonnyi lat ko za tá ról sem mi lyen fel vé telt,
vagy fel jegy zést nem ké szít het, mi több kéz be sem ve he ti
azt, s en nek el le né re még iga zol nia is kell a be te kin tés té -
nyét az ún. „Be te kin té si nyil ván tar tás”-ban.

Az in dít vá nyo zó sze rint az Ör. ki fo gás olt ren del ke zé sei
sér tik az Al kot mány 61. § (1) be kez dé sé be fog lalt köz ér -
de kû ada tok meg is me ré sé hez való jo got, va la mint el len té -
te sek a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk jog ál lá sá nak
egyes kér dé se i rõl szó ló 2000. évi XCVI. tör vény (a to váb -
bi ak ban: Hökjtv.) 10/A. § (3) be kez dé sé vel, mely ki mond -
ja, hogy a kép vi se lõ va gyonnyi lat ko za ta nyil vá nos.

Az in dít vány be nyúj tá sát kö ve tõ en Ó bu da-Bé kás me -
gyer Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le té nek 1/2007.
(II. 5.) ren de le te 3. §-a mó do sí tot ta az Ör. 12. pont ját, s im -
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már a be te kin tést kérõ ér te sí té si cí mé nek fel tün te té sét írja
elõ a be te kin té si ké re lem ben.

II.

1. Az Al kot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:
„8. § (2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban az alap ve tõ jo gok ra

és kö te les sé gek re vo nat ko zó sza bá lyo kat tör vény ál la pít ja
meg, alap ve tõ jog lé nye ges tar tal mát azon ban nem kor lá -
toz hat ja.”

„61. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ki nek joga
van a sza bad vé le mény nyil vá ní tás ra, to váb bá arra, hogy a
köz ér de kû ada to kat meg is mer je, il le tõ leg ter jessze.”

2. A sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû ada -
tok nyil vá nos sá gá ról szó ló 1992. évi LXIII. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Avtv.) érin tett ren del ke zé sei:

„2. § E tör vény al kal ma zá sa so rán:
1. sze mé lyes adat: bár mely meg ha tá ro zott (azo no sí tott

vagy azo no sít ha tó) ter mé sze tes sze méllyel (a to váb bi ak -
ban: érin tett) kap cso lat ba hoz ha tó adat, az adat ból le von -
ha tó, az érin tett re vo nat ko zó kö vet kez te tés. A sze mé lyes
adat az adat ke ze lés so rán mind ad dig meg õr zi e mi nõ sé gét,
amíg kap cso la ta az érin tet tel hely re ál lít ha tó. A sze mély
kü lö nö sen ak kor te kint he tõ azo no sít ha tó nak, ha õt – köz -
vet le nül vagy köz vet ve – név, azo no sí tó jel, il le tõ leg egy
vagy több, fi zi kai, fi zi o ló gi ai, men tá lis, gaz da sá gi, kul tu -
rá lis vagy szo ci á lis azo nos sá gá ra jel lem zõ té nye zõ alap ján 
azo no sí ta ni le het;

(…)
4. köz ér de kû adat: az ál la mi vagy he lyi ön kor mány za ti

fel ada tot, va la mint jog sza bály ban meg ha tá ro zott egyéb
köz fel ada tot el lá tó szerv vagy sze mély ke ze lé sé ben lévõ,
va la mint a te vé keny sé gé re vo nat ko zó, a sze mé lyes adat
fo gal ma alá nem esõ, bár mi lyen mó don vagy for má ban
rög zí tett in for má ció vagy is me ret, füg get le nül ke ze lé sé -
nek mód já tól, ön ál ló vagy gyûj te mé nyes jel le gé tõl;

(…)
5. köz ér dek bõl nyil vá nos adat: a köz ér de kû adat fo gal -

ma alá nem tar to zó min den olyan adat, amely nek nyil vá -
nos ság ra ho za ta lát vagy hoz zá fér he tõ vé té te lét tör vény
köz ér dek bõl el ren de li;

(…)
9. adat ke ze lés: az al kal ma zott el já rás tól füg get le nül az

ada to kon vég zett bár mely mû ve let vagy a mû ve le tek
összes sé ge, így pél dá ul gyûj té se, fel vé te le, rög zí té se,
rend sze re zé se, tá ro lá sa, meg vál toz ta tá sa, fel hasz ná lá sa,
to váb bí tá sa, nyil vá nos ság ra ho za ta la, össze han go lá sa
vagy össze kap cso lá sa, zá ro lá sa, tör lé se és meg sem mi sí té -
se, va la mint az ada tok to váb bi fel hasz ná lá sá nak meg aka -
dá lyo zá sa. Adat ke ze lés nek szá mít a fény kép-, hang- vagy
kép fel vé tel ké szí té se, va la mint a sze mély azo no sí tá sá ra al -
kal mas fi zi kai jel lem zõk (pl. ujj- vagy te nyér nyo mat,
DNS-min ta, írisz kép) rög zí té se is;

(…)

11. nyil vá nos ság ra ho za tal: ha az ada tot bár ki szá má ra
hoz zá fér he tõ vé te szik;”

„19. § (1) Az ál la mi vagy he lyi ön kor mány za ti fel ada -
tot, va la mint jog sza bály ban meg ha tá ro zott egyéb köz fel -
ada tot el lá tó szerv vagy sze mély (a to váb bi ak ban együtt:
szerv) a fel adat kö ré be tar to zó ügyek ben – így kü lö nö sen
az ál la mi és ön kor mány za ti költ ség ve tés re és an nak vég re -
haj tá sá ra, az ál la mi és ön kor mány za ti va gyon ke ze lé sé re, a 
köz pén zek fel hasz ná lá sá ra és az erre kö tött szer zõ dé sek re, 
a pi a ci sze rep lõk, a ma gán szer ve ze tek és -sze mé lyek ré -
szé re kü lön le ges vagy ki zá ró la gos jo gok biz to sí tá sá ra vo -
nat ko zó an – kö te les elõ se gí te ni és biz to sí ta ni a köz vé le -
mény pon tos és gyors tá jé koz ta tá sát.

(…)

(4) Ha tör vény más ként nem ren del ke zik, köz ér dek bõl
nyil vá nos adat az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott szer vek
fel adat- és ha tás kö ré ben el já ró sze mély fel adat kör ével
össze füg gõ sze mé lyes ada ta, to váb bá egyéb, köz fel ada tot
el lá tó sze mély e fel adat kör ével össze füg gõ sze mé lyes ada -
ta. Ezen ada tok meg is me ré sé re e tör vény nek a köz ér de kû
ada tok meg is me ré sé re vo nat ko zó ren del ke zé se it kell al -
kal maz ni.”

„20. § (1) A köz ér de kû adat meg is me ré se iránt bár ki
– szó ban, írás ban vagy elekt ro ni kus úton – igényt nyújt hat
be.

(2) A köz ér de kû adat meg is me ré sé re irá nyu ló igény nek
az ada tot ke ze lõ szerv az igény tu do má sá ra ju tá sát kö ve tõ
leg rö vi debb idõ alatt, leg fel jebb azon ban 15 na pon be lül
tesz ele get.

(3) Az ada to kat tar tal ma zó do ku men tum ról vagy do ku -
men tum rész rõl, an nak tá ro lá si mód já tól füg get le nül az
igény lõ má so la tot kap hat. Az ada tot ke ze lõ szerv ki zá ró -
lag a má so lat ké szí té sé ért – leg fel jebb az az zal kap cso lat -
ban fel me rült költ ség mér té ké ig ter je dõ en – ál la pít hat meg
költ ség té rí tést, amely nek össze gét az igény lõ ké ré sé re elõ -
re kö zöl ni kell.

(4) Ha a köz ér de kû ada tot tar tal ma zó do ku men tum az
igény lõ ál tal meg nem is mer he tõ ada tot is tar tal maz, a má -
so la ton a meg nem is mer he tõ ada tot fel is mer he tet len né
kell ten ni.

(5) Az adat igény lés nek kö zért he tõ for má ban és
– amennyi ben az arány ta lan költ ség gel nem jár – az igény -
lõ ál tal kí vánt tech ni kai esz köz zel, il let ve mó don kell ele -
get ten ni. Az adat igény lést nem le het el uta sí ta ni arra való
hi vat ko zás sal, hogy an nak kö zért he tõ for má ban nem le het
ele get ten ni.”

3. A Hökjtv. érin tett ren del ke zé sei:

„10/A. § (3) A va gyonnyi lat ko za tot a szer ve ze ti és mû -
kö dé si sza bály zat ban erre ki je lölt bi zott ság tart ja nyil ván
és el len õr zi. A kép vi se lõ va gyonnyi lat ko za ta – az el len õr -
zés hez szol gál ta tott azo no sí tó ada tok ki vé te lé vel – nyil vá -
nos. A kép vi se lõ hoz zá tar to zó já nak nyi lat ko za ta nem nyil -
vá nos, abba csak az el len õr zõ bi zott ság tag jai te kint het nek
be az el len õr zés cél já ból.
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(4) A va gyon nyi lat ko zat tal kap cso la tos el já rást a va -
gyonnyi lat ko za tot el len õr zõ bi zott ság nál bár ki kez de mé -
nyez he ti. Az el já rás ered mé nyé rõl az el len õr zõ bi zott ság
tá jé koz tat ja a so ron kö vet ke zõ ülé sen a képviselõ-testü -
letet.”

4. Az Ör. 8. szá mú mel lék le té nek az in dít vány el bí rá lá -
sa kor ha tá lyos érin tett ren del ke zé sei:

„A va gyonnyi lat ko za tok ba tör té nõ be te kin tés sza bá -
lyai:

11. A 2000. évi XCVI. tör vény 10/A. § (3) be kez dé se
sze rint a kép vi se lõk va gyonnyi lat ko za ta – az el len õr zés -
hez szol gál ta tott azo no sí tó ada tok ki vé te lé vel – nyil vá nos,
így abba bár me lyik vá lasz tás ra jo go sult ma gyar ál lam pol -
gár be te kint het. E jog gya kor lá sá nak biz to sí tá sá ra az aláb -
bi ak ban rög zí tett sza bá lyok ér vé nye sek.

12. A kép vi se lõi va gyonnyi lat ko zat ba be te kin tést kérõ
ál lam pol gár a Bi zott ság el nö ke ré szé re jut tat ja el ké rel mét. 
A ké re lem ben sze re pel nie kell a ké rel me zõ ne vé nek, ér te -
sí té si cí mé nek; an nak, hogy me lyik kép vi se lõ nyi lat ko za -
tá ba kí ván be te kin te ni, va la mint a ké re lem mel kap cso la tos 
rö vid in dok lás nak.

13. A ké re lem re a Bi zott ság el nö ke írás ban vá la szol, ki -
je löl ve a be te kin tés he lyét és idõ pont ját.

14. A be te kin tés a Bi zott ság el nö ké nek és egy tag já nak
a je len lé té ben tör té nik. A Bi zott ság el nö ke mi u tán a be te -
kin tést kérõ sze mély iga zol vá nya alap ján meg gyõ zõ dött
az il le tõ sze mély azo nos sá gá ról, be te kin tést en ged a meg -
je lölt kép vi se lõ va gyonnyi lat ko za tá ba. A be te kin tõ ar ról
sem mi lyen fel vé telt, vagy fel jegy zést nem ké szít het, il let -
ve a nyi lat ko zat biz ton sá ga ér de ké ben ke zé be nem ve he ti.
A be te kin tést kö ve tõ en a be te kin tõ alá írá sá val iga zol ja a
be te kin tés té nyét a »Be te kin té si nyil ván tar tás«-ban. En -
nek meg ta ga dá sa ese tén a Bi zott ság el nö ke és je len le võ
tag ja rö vid jegy zõ könyv vel do ku men tál ja a be te kin tés té -
nyét.”

III.

Az in dít vány rész ben meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság el sõ ként azt az in dít vá nyi ele -
met vizs gál ta, mely sze rint az Al kot mány 61. § (1) be kez -
dé sé vel és a Hökjtv. 10/A. § (3) be kez dé sé vel el len té tes az
Ör. 8. szá mú mel lék le té nek az a ren del ke zé se, mely ki zá -
ró lag a vá lasz tás ra jo go sult ma gyar ál lam pol gá rok szá má -
ra te szi le he tõ vé a kép vi se lõi va gyonnyi lat ko zat ba való
be te kin tést. 

1.1. Az Al kot mány bí ró ság ko ráb ban már vizs gált olyan
tör vé nyi ren del ke zé se ket, ame lyek va gyonnyi lat ko zat ra
vo nat ko zó kö te le zett sé get ren del tek el, s a va gyon nyi lat -
ko zat nyil vá nos sá gá ról ren del kez tek.

Az Al kot mány bí ró ság 30/1997. (IV. 29.) AB ha tá ro za -
tá ban – az or szág gyû lé si kép vi se lõk va gyon nyi lat ko zat-té -
te li kö te le zett sé gé vel kap cso lat ban – rá mu ta tott arra, hogy
a kép vi se lõ va gyonnyi lat ko za tá ban fel tün te tett nyil vá nos

„va gyo ni ada tai olyan sze mé lyes adat nak mi nõ sül nek,
ame lyek a kép vi se lõ köz te vé keny sé gé nek meg íté lé se
szem pont já ból je len tõ ség gel bír nak. A va gyon nyi lat ko zat
ki vo na tá nak nyil vá nos ság ra ho za ta la a vá lasz tó pol gá rok
szá má ra át lát ha tó vá és el len õriz he tõ vé te szi a kép vi se lõk
va gyo ni és ér de kelt sé gi vi szo nya it és ez ál tal esz kö ze a
kép vi se lõk (…) te vé keny sé gé be ve tett bi za lom meg erõ sí -
té sé nek.” (ABH 1997, 130, 145.) Ez zel össze füg gés ben az
Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy a kép vi se lõ va -
gyonnyi lat ko za tá ban sze rep lõ, nyil vá nos „sze mé lyes ada -
tai a köz ér de kû ada to ké hoz ha son ló jogi el bí rá lás alá es -
nek”. [30/1997. (IV. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 130,
143.]

Az Al kot mány bí ró ság a fen ti ek ben idé zett meg ál la pí tá -
sa it az or szág gyû lé si kép vi se lõk va gyonnyi lat ko za tá val
össze füg gés ben fej tet te ki. Az or szág gyû lé si kép vi se lõk
va gyonnyi lat ko za tá ban sze rep lõ nyil vá nos sze mé lyes ada -
tok nak a köz ér de kû ada tok hoz ha son ló ke ze lé sé re vo nat -
ko zó kö ve tel mény a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk va -
gyon nyi lat ko za tá nak nyil vá nos ada ta i val szem ben is ér vé -
nyes. Amennyi ben tör vény a he lyi ön kor mány za ti kép vi -
se lõ va gyonnyi lat ko za tá ban sze rep lõ sze mé lyes ada tok
nyil vá nos ság ra ho za ta lát a köz élet el len õriz he tõ vé té te le
ér de ké ben el ren de li, ak kor a köz ér dek bõl nyil vá nos ada to -
kat a köz ér de kû ada to ké hoz ha son ló jogi el bí rá lás alá kell
von ni.

1.2. Az Al kot mány bí ró ság fen ti ek ben idé zett ha tá ro za -
tát kö ve tõ en az Al kot mány 61. § (3) be kez dé sé nek fel ha -
tal ma zá sán ala pu ló, a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról
szó ló tör vény, azaz az Avtv. ki egész ült a köz ér dek bõl
nyil vá nos ada tok ról szó ló ren del ke zé sek kel. Az Avtv.
19. § (4) be kez dé se köz ér dek bõl nyil vá nos adat ként ha tá -
roz za meg az ál la mi vagy he lyi ön kor mány za ti fel ada tot
el lá tó szer vek fel adat- és ha tás kö ré ben el já ró sze mély fel -
adat kör ével össze füg gõ sze mé lyes ada tát. Az Avtv. 2. §
5. pont ja sze rint köz ér dek bõl nyil vá nos adat: „a köz ér de kû 
adat fo gal ma alá nem tar to zó min den olyan adat, amely nek 
nyil vá nos ság ra ho za ta lát vagy hoz zá fér he tõ vé té te lét tör -
vény köz ér dek bõl el ren de li”. Az Avtv. 19. § (4) be kez dé -
sé nek utol só mon da ta a köz ér dek bõl nyil vá nos ada tok kal
kap cso lat ban az Avtv.-nek a köz ér de kû ada tok meg is me -
ré sé re vo nat ko zó ren del ke zé se it ren de li al kal maz ni.

A Hökjtv. 10/A. § (3) be kez dé se sze rint a he lyi ön kor -
mány za ti „kép vi se lõ va gyonnyi lat ko za ta – az el len õr zés -
hez szol gál ta tott azo no sí tó ada tok ki vé te lé vel – nyil vá -
nos”. Te kin tet tel arra, hogy a Hökjtv., azaz tör vény a he lyi
ön kor mány za ti kép vi se lõk va gyon nyi lat ko za tá nak nyil vá -
nos sá gát köz ér dek bõl el ren del te, a nyil vá nos va gyonnyi -
lat ko zat ban fog lal tak az Avtv. 2. § 5. pont ja ér tel mé ben
köz ér dek bõl nyil vá nos adat nak mi nõ sül nek. A köz ér dek -
bõl nyil vá nos ada tok kal kap cso lat ban az Avtv. 19. §
(4) be kez dé sé nek meg fe le lõ en a köz ér de kû ada tok meg is -
me ré sé re vo nat ko zó ren del ke zé se it kell al kal maz ni. Ez a
kö ve tel mény ve zet he tõ le a 30/1997. (IV. 29.) AB ha tá ro -
zat ból (ABH 1997, 130, 143.) is.
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1.3. Az Al kot mány 61. § (1) be kez dé se a köz ér de kû
ada tok meg is me ré sé hez való jo got biz to sít ja. Esze rint a
„Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ki nek joga van (…) arra,
hogy a köz ér de kû ada to kat meg is mer je, il le tõ leg ter -
jessze”. A köz ér de kû ada tok meg is me ré sé hez való jog
cím zett je te hát bár ki le het. Az Al kot mány 61. § (1) be kez -
dé se a köz ér de kû ada tok meg is me ré sé nek jo gát nem köti
sem mi lyen, így ál lam pol gá ri stá tus hoz sem. Az Al kot -
mány 61. § (1) be kez dé sé vel össz hang ban az Avtv. 20. §
(1) be kez dé se is rög zí ti to váb bá, hogy a „köz ér de kû adat
meg is me ré se iránt bár ki (…) igényt nyújt hat be.”

1.4. A he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk va gyon nyi lat ko -
za tá nak nyil vá nos tar tal mát – a fen ti ek ben ki fej tet tek sze -
rint – a köz ér de kû ada to ké hoz ha son ló el bí rá lás ban kell ré -
sze sí te ni, a va gyonnyi lat ko zat ban fog lalt nyil vá nos ada -
tok kal kap cso lat ban a köz ér de kû ada tok meg is me ré sé re
vo nat ko zó sza bá lyo kat kell al kal maz ni. Így azt is, hogy a
köz ér de kû ada to kat bár ki meg is mer he ti, a köz ér de kû ada -
tok hoz bár ki ala nyi jo gon hoz zá fér het. En nek kö vet kez té -
ben a hoz zá fé rés nek nem le het fel té te le a ma gyar ál lam -
pol gár ság, il let ve a vá lasz tó jog.

Az Ör. 8. szá mú mel lék le te 11. pont já nak elsõ mon da ta
ugyan ak kor a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk nyil vá nos
va gyonnyi lat ko za tá ba való be te kin tést a vá lasz tás ra jo go -
sult ma gyar ál lam pol gá rok szá má ra te szi le he tõ vé. Ez ál tal
az Ör. a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk nyil vá nos va -
gyon nyi lat ko za tá nak meg is me ré sé re jo go sul tak kö rét a
köz ér de kû ada tok meg is me ré sé re jo go sul tak kö ré hez ké -
pest szû keb ben, kor lá to zot tan ál la pít ja meg, s en nél fog va a 
kép vi se lõi va gyonnyi lat ko zat ban sze rep lõ, köz ér dek bõl
nyil vá nos ada to kat nem ré sze sí ti a köz ér de kû ada to ké hoz
azo nos el bí rá lás ban.

A he lyi ön kor mány za ti „kép vi se lõk te vé keny sé gé nek
át lát ha tó sá ga és tá jé ko zott meg íté lé se szem pont já ból (…)
a tör vény ben meg ha tá ro zott ada tok ra néz ve a köz ér de kû
ada tok nyil vá nos sá gá nak al kot má nyos elve ér vé nye sül”
[30/1997. (IV. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 130, 145.].
Az Ör. 8. szá mú mel lék le te 11. pont já nak „ , így abba bár -
me lyik vá lasz tás ra jo go sult ma gyar ál lam pol gár be te kint -
het” szö veg ré sze azon ban a köz ér de kû ada tok meg is me ré -
sé hez való jog jo go sul ti kö ré tõl el tér, azt szû keb ben, kor lá -
to zot tan ha tá roz za meg.

Az Al kot mány 8. § (2) be kez dé se sze rint „az alap ve tõ
jo gok ra és kö te les sé gek re vo nat ko zó sza bá lyo kat tör vény
ál la pít ja meg, alap ve tõ jog lé nye ges tar tal mát azon ban
nem kor lá toz hat ja”. A je len eset ben az Ör., va gyis tör -
vény nél ala cso nyabb szin tû jog sza bály a köz ér de kû ada -
tok meg is me ré sé hez való jog ér vé nye sü lé sét kor lá to zot tan 
biz to sí tot ta, mely el len té tes az Al kot mány 8. § (2) be kez -
dé sé vel és 61. § (1) be kez dé sé vel.

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, 
hogy az Ör. 8. szá mú mel lék le te 11. pont já nak „ , így abba
bár me lyik vá lasz tás ra jo go sult ma gyar ál lam pol gár be te -
kint het” szö veg ré sze, va la mint ez zel szo ros össze füg gés -
ben az Ör. 8. szá mú mel lék le te 12. pont já nak „ál lam pol -

gár” ki fe je zé se al kot mány el le nes, ezért azo kat meg sem mi -
sí tet te.

2. Az Al kot mány bí ró ság a to váb bi ak ban azt az in dít vá -
nyi ele met vizs gál ta, mely sze rint az Al kot mány 61. §
(1) be kez dé sé vel el len té tes az Ör. 8. szá mú mel lék le te
12. pont já nak az a ren del ke zé se, mely a he lyi ön kor mány -
za ti kép vi se lõi va gyonnyi lat ko zat ba való be te kin tést csak
in do ko lás sal el lá tott ké re lem ese tén te szi le he tõ vé.

A he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk va gyon nyi lat ko za tá -
nak nyil vá nos tar tal mát – a fen ti ek ben ki fej tet tek sze rint –
a köz ér de kû ada to ké hoz ha son ló el bí rá lás ban kell ré sze sí -
te ni. A köz ér de kû ada tok meg is me ré sé hez való alap jog
sze rint a „Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ki nek joga van
(…) arra, hogy a köz ér de kû ada to kat meg is mer je, il le tõ leg
ter jessze”. Az Al kot mány 61. § (1) be kez dé se a köz ér de kû
ada tok meg is me ré sé hez való jo got ala nyi jog ként biz to sít -
ja, mely in do ko lás nél kül min den kit meg il let. Az Al kot -
mány 61. § (3) be kez dé sé nek fel ha tal ma zá sán ala pu ló, a
köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról szó ló tör vény, azaz az
Avtv. 20. § (1) be kez dé se is in do ko lá si kö te le zett ség nél -
kül biz to sít ja a köz ér de kû ada tok meg is me ré sé hez való jo -
got. Ezen túl me nõ en a Hökjtv. 10/A. § (3) be kez dé se sem
te szi in do ko lás tól füg gõ vé a nyil vá nos kép vi se lõi va gyon -
nyi lat ko zat meg is me ré sét.

A fen ti ek hez ké pest az Ör. 8. szá mú mel lék le té nek
12. pont ja sze rint a nyil vá nos kép vi se lõi va gyonnyi lat ko -
zat ba való be te kin tést in do kol ni kell. Az Ör. 8. szá mú mel -
lék le té nek 12. pont ja te hát a köz ér de kû ada tok hoz ha son ló 
el bí rá lás ban ré sze sü lõ köz ér dek bõl nyil vá nos ada tok meg -
is me ré sét kor lá to zot tan, in do ko lás tól füg gõ en te szi le he tõ -
vé. En nek kö vet kez té ben a köz ér de kû ada tok meg is me ré -
sé hez való jog csak kor lá to zot tan ér vé nye sül het.

Az Al kot mány 8. § (2) be kez dé se sze rint „az alap ve tõ
jo gok ra és kö te les sé gek re vo nat ko zó sza bá lyo kat tör vény
ál la pít ja meg, alap ve tõ jog lé nye ges tar tal mát azon ban
nem kor lá toz hat ja.” A je len eset ben az Ör., va gyis tör -
vény nél ala cso nyabb szin tû jog sza bály a köz ér de kû ada -
tok meg is me ré sé hez való jo got kor lá to zot tan biz to sí tot ta,
mely el len té tes az Al kot mány 8. § (2) be kez dé sé vel és
61. § (1) be kez dé sé vel.

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, 
hogy az Ör. 8. szá mú mel lék let 12. pont já nak „ , va la mint a 
ké re lem mel kap cso la tos rö vid in dok lás nak” szö veg ré sze
al kot mány el le nes, ezért azt meg sem mi sí tet te.

3. Az Al kot mány bí ró ság to váb bá azt az in dít vá nyi ele -
met is vizs gál ta, mely sze rint az Al kot mány 61. § (1) be -
kez dé sé vel és a Hökjtv. 10/A. § (3) be kez dé sé vel el len té -
tes az Ör. 8. szá mú mel lék le te 14. pont já nak több ele me.
Az in dít vá nyo zó e ren del ke zés sel kap cso lat ban azt ki fo -
gás ol ta, hogy a nyil vá nos kép vi se lõi va gyonnyi lat ko zat ba
való be te kin tés re csak az adat igény lõ sze mély iga zol vá -
nyá nak fel mu ta tá sa alap ján van le he tõ ség. Az in dít vá nyo -
zó to váb bá sé rel mez te, hogy az igény lõ a nyil vá nos va -
gyonnyi lat ko zat ról sem mi lyen fel vé telt vagy fel jegy zést

2008/87. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 5263



nem ké szít het, il let ve még ke zé be sem ve he ti a va gyonnyi -
lat ko za tot. To váb bá sé rel mes nek tar tot ta, hogy az Ör. a
nyil vá nos kép vi se lõi va gyonnyi lat ko zat ba való be te kin tés
iga zo lá sá ra kö te le zi az adat igény lõ sze mélyt az zal, hogy
alá írá sá val iga zol nia kell a „be te kin tés té nyét a »Be te kin -
té si nyil ván tar tás«-ban”.

3.1. Az Al kot mány bí ró ság a fen ti ek ben rá mu ta tott arra,
hogy a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk va gyon nyi lat ko -
za tá nak nyil vá nos tar tal mát a köz ér de kû ada to ké hoz ha -
son ló el bí rá lás ban kell ré sze sí te ni. Az Al kot mány bí ró ság
to váb bá meg ál la pí tot ta, hogy a köz ér de kû ada tok meg is -
me ré sé hez való jo got az Al kot mány 61. § (1) be kez dé se
ala nyi jog ként biz to sít ja, mely nek cím zett je bár ki le het
[Avtv. 20. § (1) be kez dé se]. A köz ér de kû ada tok meg is me -
ré sé hez való alap jog az igény lõ sze mé lyé tõl füg get le nül
bár kit meg il let. A sze mé lyes ada tok ren del ke zés re bo csá -
tá sa, a sze mély azo nos ság fel tá rá sa és iga zo lá sa nem le het a 
köz ér de kû ada tok igény lé sé nek fel té te le.

Ez zel szem ben az Ör. 8. szá mú mel lék le té nek 14. pont ja 
ér tel mé ben a Bi zott ság el nö ke csak ak kor en ged be te kin -
tést a ké re lem ben meg je lölt kép vi se lõ nyil vá nos va -
gyonnyi lat ko za tá ba, ha elõ zõ leg az adat igény lõ sze mély
iga zol vá nyát fel mu tat ta és an nak alap ján a Bi zott ság el nö -
ke meg gyõ zõ dött az il le tõ sze mély azo nos sá gá ról. Te hát a
köz ér de kû ada tok meg is me ré sé hez való jog nak megfele -
lõen tör té nõ adat igény lés fel té te le egy má sik alap jog, azaz
az Al kot mány 59. § (1) be kez dés ben biz to sí tott sze mé lyes
ada tok vé del mé hez való jog kor lá to zá sa.

„Az Al kot mány bí ró ság nak a 6/1998. (III. 11.) AB ha tá -
ro zat ban össze ge zett ál lan dó gya kor la ta sze rint (ABH
1998, 91, 98–99.), az alap ve tõ jog kor lá to zá sa csak ak kor
ma rad meg az al kot má nyos ha tá rok kö zött, ha a kor lá to zás
el ke rül he tet len, azaz más al kot má nyos alap jog, va la mint
al kot má nyos ér ték vé del me vagy ér vé nye sü lé se, il let ve az
Al kot mány ból kö vet ke zõ fel adat meg va ló sí tá sa más mó -
don nem biz to sít ha tó, to váb bá, ha az el ér ni kí vánt cél fon -
tos sá ga és az en nek ér de ké ben oko zott alap jog sé re lem sú -
lya arány ban áll egy más sal.” (1234/B/1995. AB ha tá ro zat,
ABH 1999, 524, 530.)

A he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk nyil vá nos va gyon -
nyi lat ko za tá nak meg is me ré se, va gyis a köz ér dek bõl nyil -
vá nos ada tok hoz való hoz zá fé rés az igény lõ sze mé lyes
ada ta i nak át adá sa, a sze mé lyes ada tok vé del mé hez való
jog kor lá to zá sa nél kül is biz to sít ha tó len ne. A köz ér dek bõl 
nyil vá nos ada tok meg is me ré sé nek nem el ke rül he tet len
fel té te le az adat igény lõ in for má ci ós ön ren del ke zé si jo gá -
nak csor bí tá sa. Az Ör. 8. szá mú mel lék le té nek 14. pont ja a
sze mé lyes ada tok vé del mé hez való jog in do ko lat lan és
szük ség te len kor lá to zá sa mel lett te szi le he tõ vé a köz ér -
dek bõl nyil vá nos ada tok meg is me ré sét. Ez el len té tes az
Al kot mány 8. § (2) be kez dé sé vel, mely sze rint „az alap ve -
tõ jo gok ra és kö te les sé gek re vo nat ko zó sza bá lyo kat tör -
vény ál la pít ja meg, alap ve tõ jog lé nye ges tar tal mát azon -
ban nem kor lá toz hat ja.” A tör vény nél ala cso nyabb szin tû
Ör. ugyan is a köz ér de kû ada tok meg is me ré sé hez való jog
ér vé nye sü lé sét a sze mé lyes ada tok vé del mé hez való jog

in do ko lat lan és szük ség te le nül kor lá to zá sa mel lett tet te le -
he tõ vé.

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, 
hogy az Ör. 8. szá mú mel lék let 14. pont já nak „mi u tán a
be te kin tést kérõ sze mély iga zol vá nya alap ján meg gyõ zõ -
dött az il le tõ sze mély azo nos sá gá ról, be te kin tést en ged a
meg je lölt kép vi se lõ va gyonnyi lat ko za tá ba.” szö veg ré sze
al kot mány el le nes.

3.2. Amint az Al kot mány bí ró ság e ha tá ro za tá ban ki fej -
tet te, a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk va gyon nyi lat ko za -
tá nak nyil vá nos tar tal mát a köz ér de kû ada to ké hoz ha son ló 
el bí rá lás ban kell ré sze sí te ni, te hát vo nat ko zik rá a köz ér -
de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról szó ló sza bá lyo zás. Az Al -
kot mány 61. § (1) be kez dé sé ben ga ran tált alap jog gal kap -
cso la tos rész let sza bá lyo kat pe dig az Al kot mány 61. §
(3) be kez dé sé nek fel ha tal ma zá sán ala pu ló Avtv. ha tá roz ta
meg. Az Avtv. 20. § (3) be kez dé se sze rint az igény lõ a
köz ér de kû ada to kat tar tal ma zó do ku men tum ról vagy do -
ku men tum rész rõl, an nak tá ro lá si mód já tól füg get le nül
má so la tot kap hat, s a má so lat ké szí té sé ért az adat ke ze lõ
szerv csak kor lá to zot tan ál la pít hat meg költ ség té rí tést. Az
Avtv. 20. § (5) be kez dé se sze rint to váb bá az adat igény lés -
nek az igény lõ ál tal kí vánt mó don kell ele get ten ni.

Az Ör. az Avtv.-nek a köz ér de kû ada tok meg is me ré sét
biz to sí tó ren del ke zé se i tõl el té rõ en ar ról ren del ke zett,
hogy az adat igény lõ a nyil vá nos va gyonnyi lat ko zat ról
sem mi lyen fel vé telt, vagy fel jegy zést nem ké szít het, il let -
ve a nyi lat ko zat biz ton sá ga ér de ké ben azt ke zé be sem ve -
he ti. Ez ál tal az Ör. a köz ér de kû ada tok hoz ha son ló ke ze -
len dõ köz ér dek bõl nyil vá nos ada tok meg is me ré sét kor lá -
to zott mó don tet te le he tõ vé.

Az Al kot mány 8. § (2) be kez dé se sze rint „az alap ve tõ
jo gok ra és kö te les sé gek re vo nat ko zó sza bá lyo kat tör vény
ál la pít ja meg, alap ve tõ jog lé nye ges tar tal mát azon ban
nem kor lá toz hat ja.” A je len eset ben a köz ér de kû ada tok
meg is me ré sé hez való jo got az Ör. kor lá to zot tan biz to sí tot -
ta az zal, hogy az adat igény lõ a nyil vá nos va gyonnyi lat ko -
zat ról sem mi lyen fel vé telt, vagy fel jegy zést nem ké szít het, 
il let ve a nyi lat ko zat biz ton sá ga ér de ké ben azt ke zé be sem
ve he ti. Ez el len té tes az Al kot mány 8. § (2) be kez dé sé vel és 
61. § (1) be kez dé sé vel.

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, 
hogy az Ör. 8. szá mú mel lék let 14. pont já nak „A be te kin tõ
ar ról sem mi lyen fel vé telt, vagy fel jegy zést nem ké szít het,
il let ve a nyi lat ko zat biz ton sá ga ér de ké ben ke zé be nem ve -
he ti.” mon da ta al kot mány el le nes.

3.3. Az Al kot mány bí ró ság a fen ti ek ben már több ször
hang sú lyoz ta, hogy a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk va -
gyon nyi lat ko za tá nak nyil vá nos tar tal mát a köz ér de kû ada -
to ké hoz ha son ló el bí rá lás ban kell ré sze sí te ni. Az Al kot -
mány 61. § (1) be kez dé sé ben ga ran tált alap jog gal kap cso -
la tos rész let sza bá lyo kat a 61. § (3) be kez dé sé nek fel ha tal -
ma zá sán ala pu ló Avtv. ha tá roz ta meg. Az Ör. a köz ér de kû
ada tok meg is me ré sé nek ma ga sabb szin ten meg ha tá ro zott
fel té te le it nem sú lyos bít hat ja, il let ve a köz ér de kû ada tok
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meg is me ré sé vel kap cso la to san nem ál la pít hat meg újabb,
az adat igény lõt ter he lõ kö ve tel mé nye ket.

Az Ör. az Avtv.-nek a köz ér de kû ada tok meg is me ré sét
biz to sí tó ren del ke zé sé tõl el té rõ en elõ ír ta, hogy az adat -
igény lõ a be te kin tést kö ve tõ en kö te les alá írá sá val iga zol ni
a be te kin tés té nyét az ún. „Be te kin té si nyil ván tar tás”-ban.
Ez ál tal az Ör. a köz ér de kû ada tok meg is me ré sét olyan mó -
don tet te le he tõ vé, hogy az Avtv.-hez ké pest új kö te le zett -
sé get ter helt az adat igény lõ re. A be te kin tés té nyé nek alá -
írás sal tör té nõ iga zo lá sa sze mé lyes adat (név) át adá sá ra
kö te le zi az igény lõt, s az alá írá sok nak a „Be te kin té si nyil -
ván tar tás”-ban való gyûj té sé vel az Ör. sze mé lyes ada tok
tá ro lá sát ren de li el.

Az Al kot mány 8. § (2) be kez dé se sze rint „az alap ve tõ
jo gok ra és kö te les sé gek re vo nat ko zó sza bá lyo kat tör vény
ál la pít ja meg, alap ve tõ jog lé nye ges tar tal mát azon ban
nem kor lá toz hat ja.” A je len eset ben a köz ér de kû ada tok
meg is me ré sé hez való jo got az Ör. a tör vé nyi sza bá lyok hoz 
ké pest el té rõ en, újabb kö te le zett ség meg ál la pí tá sá val tet te
le he tõ vé. Ez el len té tes az Al kot mány 8. § (2) be kez dé sé vel 
és 61. § (1) be kez dé sé vel.

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, 
hogy az Ör. 8. szá mú mel lék let 14. pont já nak „A be te kin -
tést kö ve tõ en a be te kin tõ alá írá sá val iga zol ja a be te kin tés
té nyét a »Be te kin té si nyil ván tar tás«-ban. En nek meg ta ga -
dá sa ese tén a Bi zott ság el nö ke” szö veg ré sze al kot mány el -
le nes.

Te kin tet tel arra, hogy az Ör. 8. szá mú mel lék le te
14. pont já nak „mi u tán a be te kin tést kérõ sze mély iga zol -
vá nya alap ján meg gyõ zõ dött az il le tõ sze mély azo nos sá gá -
ról, be te kin tést en ged a meg je lölt kép vi se lõ va gyonnyi lat -
ko za tá ba. A be te kin tõ ar ról sem mi lyen fel vé telt, vagy fel -
jegy zést nem ké szít het, il let ve a nyi lat ko zat biz ton sá ga ér -
de ké ben ke zé be nem ve he ti. A be te kin tést kö ve tõ en a be -
te kin tõ alá írá sá val iga zol ja a be te kin tés té nyét a »Be te kin -
té si nyil ván tar tás«-ban. En nek meg ta ga dá sa ese tén a Bi -
zott ság el nö ke” szö veg ré sze al kot mány el le nes, ezért a ren -
del ke zés e ré szét az Al kot mány bí ró ság meg sem mi sí tet te.

4. Ezen túl me nõ en az Al kot mány bí ró ság az Ör. 8. szá -
mú mel lék let 12. pont já nak azt a ren del ke zé sét is vizs gál -
ta, mely sze rint a nyil vá nos va gyonnyi lat ko zat ba fog lal tak 
meg is me ré se cél já ból olyan ké rel met kell elõ ter jesz te ni,
mely tar tal maz za az adat igény lõ ne vét és ér te sí té si cí mét.
Az in dít vá nyo zó ezt az Al kot mány 61. § (1) be kez dé sé vel
el len té tes nek tar tot ta. Az Ör. 8. szá mú mel lék le té nek
12. pont ja ugyan is a köz ér de kû ada tok hoz ha son ló el bí rá -
lás ban ré sze sü lõ köz ér dek bõl nyil vá nos ada tok meg is me -
ré sét csak ak kor te szi le he tõ vé, ha az igény lõ a sze mé lyes
ada ta it fel tár ja.

Az Al kot mány bí ró ság ugyan ak kor meg ál la pí tot ta, hogy 
az Ör. 8. szá mú mel lék le té nek 12–13. pont ja csak az írás -
be li adat igény lést sza bá lyoz za. Az írás be li adat igény lés
tel je sí té sé re vo nat ko zó vá lasz vi szont csak ak kor to váb bít -
ha tó az igény lõ höz, ha el ér he tõ sé gét (ne vét, ér te sí té si
 címét) ren del ke zés re bo csát ja. Eb ben az eset ben te hát az

adat igény lés tel je sí té sé hez szük sé ges az Ör. 8. szá mú mel -
lék le té nek 12. pont ja sze rin ti elõ írás, mely sze rint a ké re -
lem ben sze re pel nie kell a ké rel me zõ ne vé nek, ér te sí té si cí -
mé nek.

Az Al kot mány bí ró ság ugyan ak kor rá mu tat arra, hogy a
köz ér de kû és köz ér dek bõl nyil vá nos ada tok meg is me ré sét
az Avtv. ren del ke zé se i nek meg fe le lõ en kell biz to sí ta ni.
Az Avtv. 20. § (1) be kez dé se sze rint a köz ér de kû adat
meg is me ré se iránt igény nem csak írás ban, ha nem szó ban
vagy elekt ro ni kus úton is elõ ter jeszt he tõ. Az adat igény lés -
nek az Avtv. 20. § (1) be kez dé se sze rin ti mó do za tai kö zül
az Ör. 8. szá mú mel lék le té nek 12. pont ja csak az írás ban
elõ ter jesz tett adat igény lést sza bá lyoz za. Ezért csak az írá -
sos adat igény lés re vo nat ko zik a név és ér te sí té si cím fel -
tün te té sé nek kö te le zett sé ge. Amennyi ben vi szont az adat -
igény lés szó ban vagy elekt ro ni kus úton ér ke zik az adat ke -
ze lõ höz, ak kor arra az Ör. 8. szá mú mel lék le té nek
12. pont ja sze rin ti elõ írás nem vo nat ko zik, te hát eb ben az
eset ben nem kö te le zõ az igény lõ ne vét és ér te sí té si cí mét
fel tár ni. Enél kül is kö te les a Bi zott ság az adat ké ré si igényt
az Avtv. ren del ke zé se i nek meg fe le lõ en tel je sí te ni.

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, 
hogy az Ör. 8. szá mú mel lék let 12. pont ja csak az írás be li
adat igény lés tel je sí té sé hez szük sé ges mér ték ben kí ván ta
meg a ké rel me zõ ne vé nek és ér te sí té si cí mé nek meg je lö lé -
sét. Ezért az Ör.-nek a köz ér dek bõl nyil vá nos ada tok meg -
is me ré sét elõ se gí tõ ren del ke zé se nem el len té tes a köz ér de -
kû ada tok meg is me ré sé hez való jog gal. Erre fi gye lem mel
az Al kot mány bí ró ság az Ör. 8. szá mú mel lék let 12. pont ja
e ré sze al kot mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sá ra és meg -
sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít ványt el uta sí tot ta.

5. Az Al kot mány bí ró ság a to váb bi ak ban az Ör. 8. szá -
mú mel lék let 13. pont já nak az zal a ren del ke zé sé vel fog lal -
ko zott, mely sze rint az adat igény lés re vo nat ko zó ké re lem -
re a Bi zott ság el nö ke írás ban vá la szol, ki je löl ve a be te kin -
tés he lyét és idõ pont ját. Az in dít vá nyo zó az Al kot mány
61. § (1) be kez dé sé vel el len té tes nek tar tot ta azt, hogy az
Ör. e ren del ke zé se sze rint a Bi zott ság el nö ke tel je sen kö -
tet len mó don ha tá roz hat ja meg a be te kin tés he lyét és idõ -
pont ját.

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy az adat ke -
ze lõ szerv a köz ér de kû adat meg is me ré sé re irá nyu ló igény
tel je sí té se so rán kö te les a ma ga sabb szin tû sza bá lyo kat tel -
je sí te ni. Az Avtv. 20. § (2) be kez dé se sze rint a köz ér de kû
adat meg is me ré sé re irá nyu ló igény nek az ada tot ke ze lõ
szerv az igény tu do má sá ra ju tá sát kö ve tõ leg rö vi debb idõ
alatt, leg fel jebb azon ban 15 na pon be lül kö te les ele get ten -
ni. Az Avtv. 20. § (5) be kez dé se sze rint to váb bá az adat -
igény lés nek az igény lõ ál tal kí vánt mó don kell ele get ten -
ni. Te hát az adat ke ze lõ szerv egy ál ta lán nem kö tet len az
adat igény lés tel je sí té sét érin tõ en, ha nem az Avtv. hi vat ko -
zott ren del ke zé se i nek meg fe le lõ en, az igény lõ kí ván sá ga
sze rint kö te les a kért ada tok hoz való hoz zá fé rést biztosí -
tani.
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Az Ör. 8. szá mú mel lék let 13. pont ja bár va ló ban nem
ha tá roz za meg pon to san a köz ér de kû ada tok meg is me ré sé -
nek mód ját, de ez az Avtv. hi vat ko zott ren del ke zé sei alap -
ján egy ér tel mû en meg ál la pít ha tó. Ezért az Ör. 8. szá mú
mel lék let 13. pont ja nem sér ti, nem kor lá toz za a köz ér de kû 
ada tok meg is me ré sé hez való jo got. Erre te kin tet tel az Al -
kot mány bí ró ság az Ör. 8. szá mú mel lék let 13. pont ja al -
kot mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí -
té sé re irá nyu ló in dít ványt el uta sí tot ta.

A ha tá ro zat Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té te le az
Al kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi XXXII. tör vény
41. §-án ala pult.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k., Dr. Len ko vics Bar na bás s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 637/B/2006.

Az Alkotmánybíróság
84/2008. (VI. 13.)AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak or szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyu ló kez de -
mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá ban ho -
zott ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo gá sok alap ján meg hoz -
ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság 172/2007. (VII. 18.) OVB ha tá ro za tát meg sem mi -
sí ti, és az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott sá got új el já rás ra uta -
sít ja.

2. Az Al kot mány bí ró ság az el bí rá lás ra al kal mat lan ki -
fo gá so kat ér de mi vizs gá lat nél kül vissza uta sít ja.

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

INDOKOLÁS

I.

1. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a továb biak ban:
OVB) 172/2007. (VII. 18.) OVB ha tá ro za tá val úgy dön -

tött, hogy a ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél -
dá nyát hi te le sí ti.

Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ kér dés sze re pel:
„Egyet ért-e Ön az zal, hogy a he lyi ön kor mány za tok

egész ség ügyi fel ada ta ik el lá tá sá nak mód já ról sza ba don
dönt hes se nek?”

Az OVB az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tõ, a
je len ügy ben vizs gált ha tá ro za tá ban utalt arra, hogy a kér -
dés sel egy ide jû leg a Fi desz – Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség
kép vi se le té ben dr. Or bán Vik tor, és a Ke resz tény de mok ra -
ta Nép párt kép vi se le té ben dr. Sem jén Zsolt ugyan csak or -
szá gos nép sza va zást kez de mé nye zett a kö vet ke zõ kér dés -
ben:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy az egész ség ügyi köz szol gál -
ta tó in téz mé nyek, kór há zak ma rad ja nak ál la mi, ön kor -
mány za ti tu laj don ban?”

Az OVB ezen kér dést hi te le sí tõ, 168/2007. (VII. 18.)
OVB ha tá ro za tá ban meg ál la pí tot ta, hogy „a két kér dés
azo nos tárgy kör re vo nat ko zik, de rész ben el té rõ tar ta lom -
mal. A ma gán sze mély ál tal kez de mé nye zett or szá gos nép -
sza va zás csak az ön kor mány za tok sza bad egész ség ügyi el -
lá tás-szer ve zé si jo gát és en nek ré vén az ön kor mány za ti tu -
laj don kér dé sét érin ti. Ennyi ben azo nos a tar tal ma a
FIDESZ – MPSZ és a KDNP kö zös nép sza va zá si kez de -
mé nye zé sé ben sze rep lõ kér dés sel. A ma gán sze mély be ad -
vá nyo zó kér dé se nem szól azon ban az ál la mi tu laj don ban
álló egész ség ügyi in téz mé nyek rõl.”

Az OVB meg ál la pí tot ta, hogy a ma gán sze mély ál tal be -
nyúj tott alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben meg ha tá ro zott for -
mai, va la mint a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés re vo -
nat ko zó tar tal mi kö ve tel mé nyek nek ele get tesz, ezért az
alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tet te.

A ha tá ro zat a Ma gyar Köz löny 2007. jú li us 20-ai,
96. szá má ban je lent meg.

2. A ha tá ro zat el len több ma gán sze mély nyúj tott be ki -
fo gást. A ki fo gást a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 130.  § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ti zen öt na pos ha tár idõn be lül le het elõ ter -
jesz te ni. Az Al kot mány bí ró ság a ha tár idõ ben ér ke zett ki -
fo gá so kat az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl
és an nak köz zé té te lé rõl  szóló, mó do sí tott és egy sé ges
szer ke zet be fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro zat (ABH
2003, 2065.) 28.  § (1) be kez dé se alap ján egye sí tet te, és
azo kat egy el já rás ban bí rál ta el.

3. A ki fo gá sok tar tal ma az aláb bi ak ban fog lal ha tó
össze:

3.1. A ki fo gá sok je len tõs ré sze a nép sza va zás ra fel ten ni
ja va solt kér dést azo nos tar tal mú nak tart ja a 168/2007.
(VII. 18.) OVB ha tá ro zat tal jó vá ha gyott kér dés tar tal má -
val, ezért a je len ügy ben vizs gált ha tá ro za tot el len té tes nek
tart ják az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye -
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zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 
12.  §-ában fog lalt ren del ke zés sel. A hi vat ko zott tör -
vényhely sze rint a már hi te le sí tett kér dés sel azo nos tar tal -
mú kér dés ben nem nyújt ha tó be alá írás gyûj tõ ívek újabb
min ta pél dá nya, ezért az OVB-nek a hi te le sí tést meg kel lett 
vol na ta gad nia.

3.2. To váb bi ki fo gá sok a hi te le sí tett kér dés egy ér tel mû -
sé gé nek hi á nyát ál lít ják. Né ze tük sze rint a kér dés alap ján
nem ítél he tõ meg, hogy mely jog sza bá lyi ren del ke zé sek
mó do sí tá sa, ille tõ leg ha tá lyon kí vül he lye zé se vá lik szük -
sé ges sé a nép sza va zás ered mé nye ként. A kér dés ál tal érin -
tett jog sza bá lyi kör ha tá ro zat lan sá ga  miatt nem te kint he tõ
a kér dés egy ér tel mû nek. A ki fo gás te võk né ze te sze rint a
vá lasz tó pol gá rok nem tud ják egy ér tel mû en meg ítél ni dön -
té sük kö vet kez mé nye it, azt, hogy sza va za tuk kal mely jog -
sza bá lyi ren del ke zé sek meg vál toz ta tá sa, ille tõ leg „ha tály -
ban  való fenn tar tá sa” mel lett dön te nek. Az ered mé nyes
nép sza va zás ese tén pe dig nem ítél he tõ meg, hogy az Or -
szág gyû lés nek mi lyen jog al ko tá si kö te le zett sé ge ke let ke -
zik, il let ve a nép sza va zás ered mé nyé bõl kö vet ke zõ, a jog -
sza bá lyok mó do sí tá sá tól  való tar tóz ko dás ra irá nyu ló kö te -
le zett ség mi lyen jog sza bá lyok te kin te té ben és mi lyen tar -
ta lom mal köti az Or szág gyû lést.

Meg té vesz tõ nek tart ja egy ki fo gást tevõ a fel tett kér -
dést, mi vel az – ál lás pont ja sze rint – azt su gall ja, hogy az
ön kor mány za tok a ha tá lyos sza bá lyo zás sze rint nem dönt -
het nek sza ba don egész ség ügyi fel ada ta ik el lá tá sá nak
mód já ról. A kér dés e  miatt nem fe lel meg a vá lasz tó pol gá ri 
egy ér tel mû ség kri té ri u má nak, így az Nsztv. 13.  § (1) be -
kez dé se alap ján nem lett vol na hi te le sít he tõ.

3.3. Egyik ki fo gás sze rint va la mely ha tá lyos jog sza bály
ren del ke zé se i vel meg egye zõ tar tal mú, azt mint egy meg -
erõ sí tõ kér dést nem le het nép sza va zás ra fel ten ni, erre csak
az Nsztv. 8.  § (4) be kez dé sé ben írt eset ben, az Or szág gyû -
lés ál tal már el fo ga dott, de a köz tár sa sá gi el nök ál tal még
alá nem írt tör vény vo nat ko zá sá ban van le he tõ ség. A ki fo -
gást tevõ né ze te sze rint nem le het sé ges a tör vényt meg erõ -
sí tõ nép sza va zás in téz mé nyét ki ter jesz tõ en ér tel mez ni, és
a tör vény ben meg ha tá ro zott eset kö rön kí vül is al kal maz ni.

3.4. To váb bi ki fo gás ér ve lé se sze rint, mi vel az ön kor -
mány za tok alap jo ga it az Al kot mány 44/A.  §-a ha tá roz za
meg, a he lyi ön kor mány za tok dön té si au to nó mi á já nak ter -
je del mét meg ha tá ro zó kér dés nem tar toz hat az Or szág gyû -
lés ha tás kö ré be. A he lyi egész ség ügyi fel ada tok el lá tá sá -
nak mód já ról  való kér dés ben ezért az Nsztv. 20.  § a) pont -
já ban fog lal tak alap ján nép sza va zás nem tart ha tó.

3.5. Más ki fo gást tevõ hi vat ko zik arra, hogy informá -
ciói sze rint a ha tá ro zat alap já ul szol gá ló kez de mé nye zés
elekt ro ni kus úton ér ke zett az OVB-hez. Vé le mé nye sze -
rint, te kin tet tel arra, hogy a vá lasz tá si el já rást sza bá lyo zó
tör vények egyi ke sem is me ri az elekt ro ni kus úton tör té nõ
kez de mé nye zés le he tõ sé gét, a be nyúj tott alá írás gyûj tõ ív a 
tör vény ben meg ha tá ro zott for mai kö ve tel mé nyek nek nem
tett ele get, ezért an nak hi te le sí té sé re sem ke rül he tett vol na
sor.

3.6. A kez de mé nye zés elekt ro ni kus úton tör té nõ be -
nyúj tá sá val kap cso lat ban hi vat ko zik egy ki fo gás arra is,
hogy (in for má ci ói sze rint) az elekt ro ni kus kül de mény egy
egye te mi szá mí tó gép rõl ér ke zett az OVB cí mé re. Eb bõl
azt a kö vet kez te tést von ja le, hogy a kez de mé nye zõ nem
ma gán sze mély ként járt el, egye te mi al kal ma zott ként pe -
dig til tott po li ti kai te vé keny sé get foly ta tott, amely  miatt az 
OVB-nek a kér dés hi te le sí té sét meg kel lett vol na ta gad nia.

3.7. To váb bi ki fo gás a nép sza va zást kez de mé nye zõ saj -
tó nyi lat ko za ta i ra hi vat koz va ál lít ja, hogy a kez de mé nye zõ 
vissza élt a nép sza va zás kez de mé nye zé sé hez  való jo gá val,
a jog in téz ményt ren del te té sé vel el len té tes cél ra hasz nál ta
fel, ezért a kér dést hi te le sí tõ ha tá ro zat meg sem mi sí té sét
kér te az Al kot mány bí ró ság tól.

4. A ki fo gá sok egy ré sze az OVB ha tá ro za tá nak meg -
sem mi sí té se irán ti ké rel men túl me nõ en ér de mi in do ko lást
nem tar tal maz.

5. El já rá sa so rán az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta,
hogy a ha tá ro zat ban hi vat ko zott, a FIDESZ – MPSZ és a
KDNP kép vi se lõi ál tal elõ ter jesz tett kér dést tar tal ma zó
alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát az OVB 168/2007.
(VII. 18.) OVB ha tá ro za tá val hi te le sí tet te, és azt az Al kot -
mány bí ró ság 73/2008. (V. 22.) AB ha tá ro za tá val (Ma gyar
Köz löny 2008. 77. sz. 4699.) hely ben hagy ta.

II.

1. Az Al kot mány érin tett ren del ke zé sei:
„2.  § (2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ha ta lom a

népé, amely a nép szu ve re ni tást vá lasz tott kép vi se lõi út ján, 
va la mint köz vet le nül gya ko rol ja.”

„28/C.  § (2) Or szá gos nép sza va zást kell tar ta ni leg alább 
200 000 vá lasz tó pol gár kez de mé nye zé sé re.

(3) Ha az or szá gos nép sza va zást el kell ren del ni, az
ered mé nyes nép sza va zás alap ján ho zott dön tés az Or szág -
gyû lés re kö te le zõ.”

2. A Ve. érin tett ren del ke zé sei:
„2.  § E tör vényt kell al kal maz ni:
(...)
e) az or szá gos nép sza va zás ra,
(...)”
„77.  § (2) A ki fo gás nak tar tal maz nia kell
a) a jog sza bály sér tés meg je lö lé sét,
b) a jog sza bály sér tés bi zo nyí té ka it,
c) a ki fo gás be nyúj tó já nak ne vét, lak cí mét (szék he lyét) 

és – ha a lak cí mé tõl (szék he lyé tõl) el tér – pos tai ér te sí té si
cí mét,

d) a ki fo gás be nyúj tó já nak vá lasz tá sa sze rint te le fax -
szá mát vagy elekt ro ni kus le vél cí mét, ille tõ leg kéz be sí té si
meg bí zott já nak ne vét és te le fax szá mát vagy elekt ro ni kus
le vél cí mét.”
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„130.  § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá -
írás gyûj tõ ív, ille tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel
kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te -
lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het – az Al kot mány bí ró -
ság hoz cí mez ve – az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz be -
nyúj ta ni.

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

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

3. A Nsztv. ren del ke zé sei:
„8.  § (1) Az ered mé nyes ügy dön tõ nép sza va zás sal ho -

zott dön tés az Or szág gyû lés re kö te le zõ.
(...)
(4) Az Or szág gyû lés ál tal már el fo ga dott, de a köz tár sa -

sá gi el nök ál tal még alá nem írt tör vény meg erõ sí té sé rõl el -
ren delt nép sza va zás ügy dön tõ.”

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

a) a kér dés nem tar to zik az Or szág gyû lés ha tás kö ré be,
b) a kér dés ben nem le het or szá gos nép sza va zást tar -

tani,
c) a kér dés meg fo gal ma zá sa nem fe lel meg a tör vény -

ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek,
d) az alá írás gyûj tõ ív nem fe lel meg a vá lasz tá si el já rás -

ról  szóló tör vény ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek.”
„12.  § Ha az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás -

gyûj tõ ívet, ille tõ leg a kér dést hi te le sí tet te, ugyan azon tar -
tal mú kér dés ben nem nyújt ha tó be alá írás gyûj tõ ívek
újabb min ta pél dá nya (2.  §), ille tõ leg nép sza va zás el ren de -
lé sé re irá nyu ló újabb kez de mé nye zés (9.  §)

a) a nép sza va zás meg tar tá sá ig, vagy
b) a kez de mé nye zés el uta sí tá sá ig, ille tõ leg
c) az alá írás gyûj tõ ívek be nyúj tá sá ra ren del ke zés re álló 

ha tár idõ ered mény te len el tel té ig.”
„13.  § (1) A nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést úgy

kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá -
la szol ni.”

III.

A ki fo gá sok rész ben meg ala po zot tak.

1. Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét a je len ügy ben az
Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény
(a továb biak ban: Abtv.) 1.  § h) pont ja alap ján a Ve.
130.  §-a ha tá roz za meg. Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa eb -
ben a ha tás kör ben jog or vos la ti ter mé sze tû. Az Al kot -
mány bí ró ság az OVB ha tá ro za tá ban, va la mint a ki fo gás -
ban fog lal tak alap ján azt vizs gál ja, hogy az OVB az alá -
írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé rõl  szóló dön té se so rán az Al kot -
mány nak és az irány adó tör vényeknek meg fele lõen járt-e

el [63/2002. (XII. 3.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 342, 344.]. 
Az Al kot mány bí ró ság fel ada tát e ha tás kör ben el jár va is al -
kot má nyos jog ál lá sá val és ren del ete té sé vel össz hang ban
lát ja el [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 251,
256.].

2. Az in dít vá nyok alap ján az Al kot mány bí ró ság nak el -
sõ sor ban azt kel lett vizs gál nia, hogy a nép sza va zás ra fel -
ten ni kí vánt kér dés  valóban meg egye zik-e a 168/2007.
(VII. 18.) OVB ha tá ro zat tal jó vá ha gyott kez de mé nye zés -
ben fog lalt kér dés sel. A je len ügy tár gyát ké pe zõ OVB ha -
tá ro zat meg ál la pí tá sa sze rint a két kér dés azo nos tárgy kör -
re vo nat ko zik, rész ben el té rõ tar ta lom mal. A nép sza va zás -
ra fel ten ni ja va solt kér dés „csak az ön kor mány za tok sza -
bad egész ség ügyi el lá tás-szer eve zé si jo gát és en nek ré vén
az ön kor mány za ti tu laj don kér dé sét érin ti”. Ennyi ben azo -
nos a tar tal ma a ko ráb ban el bí rált kér dés sel, a kér dés azon -
ban nem szól az ál la mi tu laj don ban álló in téz mé nyek rõl. A 
ko ráb bi kér dés az egész ség ügyi in téz mé nyek, kór há zak ál -
la mi, ön kor mány za ti tu laj do ná nak meg ma ra dá sát cé loz za,
míg a je len kér dés nem a tu laj do ni vo nat ko zá so kat, ha nem
az egész ség ügyi fel ada tok el lá tá sá nak mód ját érin ti.

Az egész ség ügyi alap el lá tás ról  való gon dos ko dás a he -
lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény
(a továb biak ban: Ötv.) 8.  § (4) be kez dé se sze rint az ön kor -
mány zat kö te le zõ en el lá tan dó fel ada tai közé tar to zik. Az
Ötv. 70.  § (1) be kez dés b) pont ja sze rint a me gyei ön kor -
mány zat kö te le zõ fel adat ként gon dos ko dik az alap el lá tást
meg ha la dó egész ség ügyi szak el lá tás ról, amennyi ben azt
az el lá tás ra kö te le zett te le pü lé si ön kor mány zat nem vál lal -
ja. Az Ötv. 79.  § (1) be kez dé se sze rint pe dig a kö te le zõ ön -
kor mány za ti fel adat el lá tá sát szol gá ló ön kor mány za ti va -
gyon el ide ge nít he tet len törzs va gyon nak mi nõ sül.

Az Ötv. 8.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zés sze -
rint a te le pü lé si ön kor mány zat fel ada ta a he lyi köz szol gál -
ta tá sok kö ré ben kü lö nö sen: ... az egész ség ügyi, ... el lá tás -
ról ...  való gon dos ko dás ... A (2) be kez dés sze rint: „Az
(1) be kez dés ben fog lalt fel ada tok ban a te le pü lé si ön kor -
mány zat maga ha tá roz za meg – a la kos ság igé nyei alap ján, 
anya gi le he tõ sé ge i tõl füg gõ en –, mely fel ada to kat, mi lyen
mér ték ben és mó don lát el. A tör vény 81.  § (1) be kez dé se a 
kö vet ke zõ ket mond ja: „Az ön kor mány zat a he lyi la kos ság
szük ség le te i bõl és a jog sza bá lyok ból adó dó fel ada ta it sa ját 
költ ség ve té si szerv út ján, más gaz dál ko dó szer ve zet tá mo -
ga tá sá val, szol gál ta tá sok vá sár lá sá val, il let ve egyéb mó -
don lát ja el. Az ön kor mány zat fel ada ta i hoz iga zo dó an vá -
laszt ja meg a gaz dál ko dás for má it és a pénz ügyi elõ írások
ke re tei kö zött ön ál ló an ala kít ja ki az ér de kelt sé gi sza bá -
lyo kat.”

A fel ada tok el lá tá sá nak mód ja a je len le gi hely zet sze -
rint nem érin ti az ön kor mány za tok tu laj do no si hely ze tét:
ez meg valósulhat (ti pi ku san) költ ség ve té si szerv ke re té -
ben, gaz da sá gi (ille tõ leg non pro fit) tár sa sá gi for má ban, és
pusz tán az üze mel te tés át adá sá val is. Eb ben az össze füg -
gés ben te hát nem le het azt ál lí ta ni, hogy a két kér dés azo -
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nos tar tal mú len ne, ezért az erre vo nat ko zó ki fo gá so kat az
Al kot mány bí ró ság nem ta lál ta meg ala po zott nak.

3. Tör vény el le nes nek tart ja egy ki fo gást tevõ a kér dés
hi te le sí té sét a kö vet ke zõk  miatt: mi vel az tar tal mi lag a je -
len le gi jog sza bá lyi hely zet nép sza va zás út ján tör té nõ meg -
erõ sí té sé re irá nyul, lé nye gét te kint ve meg egye zik az
Nsztv. 8.  § (4) be kez dé sé ben sza bá lyo zott, a már el fo ga -
dott, de még ki nem hir de tett tör vény nép sza va zás ál ta li
meg erõ sí té sé vel. Ér ve lé se sze rint a nép sza va zás ra vo nat -
ko zó ren del ke zé se ket ki ter jesz tõ en ér tel mez ni nem le het,
ezért az Nsztv. 8.  § (4) be kez dé sé ben fog lalt tény ál lá si ele -
mek meg valósulása nél kül, egyéb hely ze tek ben nem le het
a ha tá lyos jog sza bá lyi ren del ke zé sek meg erõ sí té se cél já -
ból nép sza va zást kez de mé nyez ni.

Az Nsztv. hi vat ko zott ren del ke zé se annyit tar tal maz,
hogy az Or szág gyû lés ál tal már el fo ga dott, de a köz tár sa -
sá gi el nök ál tal még alá nem írt tör vényrõl egy részt nép -
sza va zást le het ren dez ni, más részt pe dig ez a nép sza va zás
nem le het vé le mény-nyil vá ní tó, ha nem csa kis ügy dön tõ
nép sza va zás. Ez a ren del ke zés sem mi lyen ér tel me zés ese -
tén sem je lent he ti tör vényi aka dá lyát an nak, hogy a ha tá -
lyos jog sza bá lyi kör nye zet re (több jog sza bály komp le xu -
má ra) vo nat ko zó kér dés az OVB hi te le sí té se alap ján nép -
sza va zás tár gya le hes sen, így az Al kot mány bí ró ság az erre
vo nat ko zó ki fo gást is el uta sí tot ta.

4. Más ki fo gá sok sze rint a he lyi ön kor mány za tok dön -
té si au to nó mi á já nak ter je del mét meg ha tá ro zó kér dés nem
tar to zik az Or szág gyû lés ha tás kö ré be, mi vel az ön kor -
mány za tok alap jo ga it az Al kot mány 44/A.  §-a ha tá roz za
meg. Eb bõl kö vet ke zõ leg – a ki fo gást te võk né ze te sze -
rint – az OVB ál tal hi te le sí tett kér dés ben a Nsztv. 10.  §
a) pont ja alap ján nem tart ha tó nép sza va zás.

Két ség te len, hogy az Al kot mány 44/A.  § (1) be kez dé se
a)–h) pont ja i ban ne ve sí ti a he lyi kép vi se lõ-tes tü let jo ga it
(ha tás kö re it). Ezen jo go kat azon ban szá mos tör vény rész -
le te zi (hajt ja vég re), amely tör vények meg al ko tá sa, tar tal -
muk ki ala kí tá sa vi tat ha tat la nul az Or szág gyû lés ha tás kö -
ré be tar to zik. A he lyi ön kor mány za tok egész ség ügyi fel -
ada ta i nak el lá tá si mód já ról ren del ke zik pél dá ul az Ötv., az 
ön kor mány za to kat is érin tõ ren del ke zé se ket tar tal maz a
kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi
LXXXIII. tör vény, az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi
CLIV. tör vény, az ön ál ló or vo si te vé keny ség rõl  szóló
2000. évi II. tör vény, az egész ség ügyi te vé keny ség vég zé -
sé nek egyes kér dé se i rõl  szóló 2003. évi LXXXIV. tör vény 
stb. Az ön kor mány za tok egész ség ügyi fel ada ta ik el lá tá sá -
nak mód já ról  való dön té si le he tõ sé ge te hát nem az Al kot -
mány 44/A.  §-ában fog lalt kér dés kör. Eb bõl kö vet ke zõ en
az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást te võk ezen ér ve lé sét nem
ta lál ta meg ala po zott nak, e vo nat ko zás ban a kér dést hi te le -
sí tõ ha tá ro zat tör vényellenességét nem ta lál ta meg ál la pít -
ha tó nak.

5. Több ki fo gás mé dia-, il let ve saj tó in for má ci ók ra hi -
vat koz va tá mad ja kér dést hi te le sí tõ ha tá ro za tot az zal,
hogy a kez de mé nye zõ egy részt elekt ro ni kus úton nyúj tot ta 
be be ad vá nyát az OVB-hez, más részt mi vel a be ad vány
egy egye te mi szá mí tó gép rõl ér ke zett, a kez de mé nye zõ
nem ma gán sze mély ként, ha nem egye te mi al kal ma zott ként 
járt el, ez zel pe dig til tott po li ti kai te vé keny sé get foly ta tott. 
To váb bi ki fo gást tevõ a kez de mé nye zõ saj tó nyi lat ko za ta i -
ra utal va ál lít ja, hogy a kez de mé nye zõ a nép sza va zás kez -
de mé nye zé sé hez  való jog gal vissza él ve, a jog in téz ményt
ren del ete té sé vel el len té tes cél ra hasz nál ta fel.

5.1. Az elekt ro ni kus úton be nyúj tott kez de mé nye zést il -
le tõ en nem helyt ál ló a ki fo gást tevõ ál lí tá sa, mi sze rint „a
vá lasz tá si el já rást sza bá lyo zó tör vények egyi ke sem is me ri 
az elekt ro ni kus úton tör té nõ kez de mé nye zés le he tõ sé gét”.
A Ve. 77.  § (2) be kez dés d) pont ja sze rint ugyan is a ki fo -
gás nak tar tal maz nia kell töb bek kö zött a ki fo gás be nyúj tó -
já nak vá lasz tá sa sze rint te le fax szá mát vagy elekt ro ni kus
le vél cí mét, ille tõ leg kéz be sí té si meg bí zott já nak ne vét és
te le fax szá mát vagy elekt ro ni kus le vél cí mét. A Ve., és az
ez alap ján ki adott BM ren de let csak az alá írás gyûj tõ ív te -
kin te té ben tar tal maz for mai elõ írásokat. Azt, hogy a kez -
de mé nye zést (amely hez csa tol ni kell az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát) mi lyen for má ban kell be nyúj ta ni, nem
sza bá lyoz za jog sza bály. Eb bõl kö vet ke zõ en nem ki zárt az, 
hogy az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek kez de mé nye zé se
elekt ro ni kus le vél for má já ban tör tén jék. [101/2007.
(XII. 12.) AB ha tá ro zat, ABK 2007. de cem ber, 1223,
1227.]. Eb bõl kö vet ke zõ en az Al kot mány bí ró ság a ki fo -
gás nak ezen ele mét nem ta lál ta meg ala po zott nak. Az a kö -
rül mény pe dig, hogy az elekt ro ni kus kül de mény egy egye -
te mi szá mí tó gép rõl ér ke zett, a kez de mé nye zés tör -
vényességét sem mi képp nem érin ti.

5.2. Az Al kot mány bí ró ság a Ve. 130.  § (1) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott jog kö ré ben, jog or vos la ti fó rum ként el -
jár va az OVB ha tá ro za tát vizs gál ja fe lül, ne ve ze te sen azt,
hogy az OVB a hi te le sí té sé re vo nat ko zó dön té se so rán az
Al kot mány ban és az irány adó tör vényekben fog lal tak nak
meg fele lõen járt-e el. A fe lül vizs gá lat alap já ul egy részt a
tá ma dott OVB ha tá ro zat ban fog lal tak, más részt pe dig a ki -
fo gást te võk nek a ha tá ro zat al kot mány-, il let ve jog sza -
bály-el le nes sé gé re vo nat ko zó ér vei szol gál hat nak. Saj tó -
ér te sü lé se ken vagy in for má ci ó kon ala pu ló ki fo gá sok ön -
ma guk ban az al kot mány bí ró sá gi el já rás ban nem ér tel mez -
he tõk, így azok kal az Al kot mány bí ró ság ér dem ben nem
fog lal koz ha tott.

A nép sza va zá si kér dés kez de mé nye zõ jé nek ma ga tar tá -
sá ra vo nat ko zó ki fo gást il le tõ en utal az Al kot mány bí ró ság
ko ráb bi meg ál la pí tá sá ra, amely sze rint az alá írás gyûj tõ
íven sze rep lõ kér dés meg íté lé sé nél sem az alá írás gyûj té -
sét kez de mé nye zõk szán dé ka, sem pe dig a nép sza va zás ál -
ta luk re mélt ered mé nye nem bír je len tõ ség gel [76/2006.
(XII. 20.) AB ha tá ro zat, ABH 2006, 886, 680.].
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6. Több ki fo gás ál lít ja a nép sza va zás ra fel ten ni ja va solt 
kér dés egy ér tel mû sé gé nek hi á nyát. Az Al kot mány bí ró ság
gya kor la ta so rán több ha tá ro zat ban ér tel mez te az Nsztv.
13.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt, a nép sza va zás ra bo csá tan -
dó kér dés sel szem ben tá masz tott egy ér tel mû ség kö ve tel -
mé nyét. E ha tá ro za ta i ban az Al kot mány bí ró ság ki fej tet te,
hogy az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nye a nép sza va zás hoz
 való jog ér vé nye sü lé sé nek ga ran ci á ja. Az egy ér tel mû ség
kö ve tel mé nye eb ben az össze füg gés ben azt je len ti, hogy a
nép sza va zás ra szánt kér dés nek egy ér tel mû en meg vá la -
szol ha tó nak kell len nie. Ah hoz, hogy a vá lasz tó pol gár a
nép sza va zás ra fel tett kér dés re egy ér tel mû en tud jon vá la -
szol ni az szük sé ges, hogy a kér dés vi lá gos és ki zá ró lag
egy fé le kép pen ér tel mez he tõ le gyen, a kér dés re „igen”-nel
vagy „nem”-mel le hes sen fe lel ni (vá lasz tó pol gá ri egy ér -
tel mû ség). Az ered mé nyes nép sza va zás sal ho zott dön tés
az Or szág gyû lés nek az Al kot mány 19.  § (3) be kez dés
b) pont já ban fog lalt jog kö ré nek – Al kot mány ban sza bá -
lyo zott – kor lá to zá sa: az Or szág gyû lés kö te les az ered mé -
nyes nép sza va zás ból kö vet ke zõ dön té se ket meg hoz ni.
Ezért a kér dés egy ér tel mû sé gé nek meg ál la pí tá sa kor vizs -
gál ni kell azt is, hogy a nép sza va zás ered mé nye alap ján az
Or szág gyû lés el tud ja-e dön te ni, hogy ter he li-e jog al ko tá si 
kö te le zett ség, ha igen mi lyen jog al ko tás ra kö te les (jog al -
ko tói egy ér tel mû ség) [51/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat,
ABH 2001, 392, 396.; 25/2004. (VII. 7.) AB ha tá ro zat,
ABH 2004, 381, 386.; 24/2006, (VI. 15.) AB ha tá ro zat,
ABH 2006, 358, 360–361.].

Az Ötv. az ön kor mány za ti alap jo gok kö zött ki emelt he -
lyen rög zí ti, hogy az ön kor mány zat a fel adat- és ha tás kö -
ré be tar to zó he lyi ér de kû köz ügyek ben ön ál ló an jár el. A
tör vény ál ta lá nos sza bály ként fo gal maz za meg, hogy min -
den te le pü lé si ön kor mány zat sa ját maga ha tá roz za meg,
hogy fel ada ta it – be le ért ve az Ötv. 8.  § (4) be kez dé se sze -
rint kö te le zõ en el lá tan dó fel adat nak mi nõ sü lõ egész ség -
ügyi alap el lá tást is – mi lyen esz kö zök kel és ho gyan old ja
meg. A kö te le zõ ön kor mány za ti fel ada tok a tár sa da lom ál -
tal ál ta lá no san el is mert la kos sá gi szük ség le tek nek hely ben 
tör té nõ ki elé gí té sét je len tik. Mind ez a de cent ra li zá ci ót,
va gyis ál la mi fel adat nak az ön kor mány zat hoz  való te le pí -
té sét je len ti. A tör vényileg meg ha tá ro zott, kö te le zõ ön kor -
mány za ti fel ada tok el lá tá sá hoz azon ban az Or szág gyû lés
gon dos ko dik – az éves költ ség ve té si tör vény ben – az ön -
kor mány za tok szá má ra a szük sé ges pénz esz kö zök rõl
[Ötv. 1.  § (5) be kez dés]. Ez a kö rül mény – már mint a szük -
sé ges nek tar tott pénz esz kö zök költ ség ve tés ál ta li biz to sí -
tá sa – alap ve tõ en ha tá rol ja be az ön kor mány za tok ön ál ló
dön té se i nek le he tõ sé gét.

Az Ötv. 81.  §-a sze rint az ön kor mány zat a he lyi la kos -
ság szük ség le te i bõl és a jog sza bá lyok ból adó dó fel ada ta it
sa ját költ ség ve té si szerv út ján, más gaz dál ko dó szer ve zet
tá mo ga tá sá val, szol gál ta tá sok vá sár lá sá val, il let ve egyéb
mó don lát ja el. Az ön kor mány zat fel ada ta i hoz iga zo dó an
vá laszt ja meg a gaz dál ko dás for má it és a pénz ügyi elõ -
írások ke re tei kö zött ön ál ló an ala kít ja ki az ér de kelt sé gi
sza bá lyo kat. Az ön kor mány zat a fel ada tai el lá tá sá nak fel -

té te le it sa ját be vé te lek bõl, át en ge dett köz pon ti adók ból,
más gaz dál ko dó szer vek tõl át vett be vé te lek bõl, köz pon ti
költ ség ve té si nor ma tív hoz zá já ru lá sok ból, va la mint tá mo -
ga tá sok ból te rem ti meg. Az ön kor mány za ti fel ada tok el lá -
tá sá nak for má it il le tõ ön ál ló vá lasz tás le he tõ sé gét te hát
meg int csak be ha tá rol ják mind azon for rá sok, ame lyek
adott vo nat ko zás ban egy ön kor mány zat ren del ke zé sé re ál -
la nak, vagy áll hat nak.

Más vo nat ko zás ban be fo lyá sol ja az ön kor mány za tok
ön ál ló dön té si le he tõ sé gét az egész ség ügy rõl  szóló 1997.
évi CLIV. tör vény, amely nek 152.  §-a sze rint a te le pü lé si
ön kor mány zat az egész ség ügyi alap el lá tás kö ré ben gon -
dos ko dik a há zi or vo si, házi gyer mek or vo si el lá tás ról, a
fog or vo si alap el lá tás ról, az alap el lá tás hoz kap cso ló dó
ügye le ti el lá tás ról, a vé dõ nõi el lá tás ról, az is ko la-egész -
ség ügyi el lá tás ról, meg ál la pít ja és ki ala kít ja az egész ség -
ügyi alap el lá tá sok kör ze te it, több te le pü lés re is ki ter je dõ
el lá tás ese tén a kör zet szék he lyét, to váb bá biz to sít ja a tu -
laj do ná ban vagy hasz ná la tá ban levõ já ró be teg-szak el lá -
tást, ille tõ leg fek võ be teg-szak el lá tást nyúj tó egész ség ügyi 
in téz mé nyek mû kö dé sét. Ugyan így be fo lyá sol ják az ön ál -
ló ság ke re te it az egész ség ügyi fel ada tok el lá tá sá nak mód -
já ról  való ön kor mány za ti dön té sek te kin te té ben a kö te le zõ
egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi LXXXIII.
tör vény, az ön ál ló or vo si te vé keny ség rõl  szóló 2000. évi
II. tör vény, mind pe dig az egész ség ügyi te vé keny ség vég -
zé sé nek egyes kér dé se i rõl  szóló 2003. évi LXXXIV. tör -
vény ren del ke zé sei is.

A vizs gált, nép sza va zás ra fel ten ni ja va solt kér dés re az
„igen” vagy „nem” vá lasz a kér dés tar tal má tól, an nak
meg ér té sé rõl füg get le nül is meg ad ha tó. A kér dés tar tal mát 
azon ban az OVB sem a vá lasz tó pol gá ri, sem pe dig a jog al -
ko tói egy ér tel mû ség szem pont já ból nem vizs gál ta. Nem
tar tal maz a vizs gált OVB ha tá ro zat uta lást arra, hogy a tes -
tü let fel tár ta vol na azt a jog sza bá lyi kör nye ze tet, ami a kér -
dés sel össze füg gés ben az „igen” vagy a „nem” vá lasz kö -
zöt ti dön tés szem pont já ból figye lembe jö het, és kö vet ke -
zés képp azt sem, hogy a – bár mi lyen ki me ne te lû – ered mé -
nyes nép sza va zás ese tén a tör vényhozó a fen ti fi nan szí ro -
zá si és egész ség ügyi tör vényi hát tér te kin te té ben mi lyen
ma ga tar tás ra len ne kö te les.

A vá lasz tó pol gá rok nak a kér dés alap ján arra kell vá laszt 
ad ni uk, kí ván ják-e, hogy az ön kor mány za tok egész ség -
ügyi fel ada ta ik el lá tá sá nak mód já ról sza ba don dönt hes se -
nek. Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja és gya kor la ta sze -
rint az Nsztv. 13.  § (1) be kez dé se nem tá maszt olyan kö ve -
tel ményt a nép sza va zás kez de mé nye zõ i vel szem ben, hogy 
a kér dés meg fo gal ma zá sa kor pon to san hasz nál ják a jog -
sza bá lyok ter mi no ló gi á ját [52/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro -
zat, ABH 2001, 399, 403.; 62/2002. (XII. 3.) AB ha tá ro zat, 
ABH 2002, 338, 340.; 15/2003. (IV. 18.) AB ha tá ro zat,
ABH 2003, 208, 2001.; stb.]. A jog sza bá lyi ter mi no ló gi án
túl mu ta tó kö rül ményt je lent azon ban az, hogy az Ötv. fen -
tebb hi vat ko zott ren del ke zé sei nem „sza bad”, ha nem kö -
vet ke ze te sen „ön ál ló” dön té sek rõl be szél nek, olyan ön ál ló 
dön té sek rõl, me lyek ke re te it és kor lá ta it egy részt maga az
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Ötv., más részt pe dig a pél dá ló zó jel leg gel em lí tett más tör -
vények ha tá roz zák meg. Az ön kor mány za tok ezen tör -
vényi fel té te lek és sa ját kö rül mé nye ik, le he tõ sé ge ik is me -
re té ben dönt het nek ön ál ló an (nem pe dig he lyet tük más). A 
dön té sek ön ál ló sá ga, azaz jo gi lag be ha tá rolt „sza bad sá ga” 
és a nép sza va zás ra fel ten ni ja va solt kér dés ben sze rep lõ
„sza ba don” ki fe je zés azon ban nem azo nos tar tal mú, az
utób bi az elõ zõ nél szé le sebb ér tel met hor doz, és ez min -
den képp bi zony ta lan ná, a hét köz na pi szö veg ér té sen túl -
me nõ ér tel me zés re szo ru ló vá te szi a kér dést.

Nem le het egy ér tel mû nek te kin te ni a kér dést a jog al ko -
tó vo nat ko zá sá ban sem. A dön tés sza bad sá gá nak jog sza -
bá lyi ke re tek kö zöt ti ér vé nye sü lé sét té te le zõ ér tel me zés
ese tén a jog al ko tó ra sem mi lyen fel adat nem há rul, sõt a si -
ke res nép sza va zá si dön tés el le né re akár a jog sza bá lyi fel -
té te le ket, a kor lá to kat nö vel he ti, szi go rít hat ja is. El len ke zõ 
ér tel me zés ese tén azon ban az ön kor mány za ti dön té sek
min den faj ta fel té te lét, kor lát ját el kel le ne tö röl nie, ami
nyilván valóan el le he tet le nü lést ered mé nyez ne [pl. költ -
ség ve té si hoz zá já ru lás hi á nyá ban, Ötv. 1.  § (5) bekez -
dése].

Mind eze ket figye lembe véve az Al kot mány bí ró ság
meg ál la pí tot ta, hogy a 172/2007. (VII. 18.) OVB ha tá ro -
zat tal jó vá ha gyott kér dés nem fe lel meg az Nsztv. 13.  §
(1) be kez dé sé ben sza bá lyo zott egy ér tel mû ség kö ve tel mé -
nyé nek, ezért a ha tá ro za tot meg sem mi sí tet te, és az OVB-t
új el já rás le foly ta tá sá ra uta sí tot ta.

7. Az Al kot mány bí ró ság az OVB ha tá ro za tai el len be -
nyúj tott ki fo gá sok kal kap cso lat ban min de nek elõtt azt
vizs gál ja, hogy tar tal maz nak-e ér dem ben el bí rál ha tó in dít -
vá nyi ele me ket. A konk rét ké rel met nem tar tal ma zó, vagy
ál ta lá nos meg kö ze lí tést fel ve tõ, ille tõ leg a nép sza va zá si
kér dés sel össze füg gés be nem hoz ha tó ki fo gá so kat az Al -
kot mány bí ró ság ér de mi vizs gá lat le foly ta tá sa nél kül
vissza uta sít ja [14/2007. (III. 9.) AB ha tá ro zat, ABK 2007.
már ci us, 229, 233.].

A ki fo gá sok egy ré sze a ha tá ro zat tal szem ben nem fo -
gal maz ta meg, hogy mi ért tart ja az OVB dön té sét jog sza -
bály sér tõ nek, nem je lölt meg ez zel kap cso lat ban konk rét
jog sér tést, ezért ezek a ki fo gá sok ér de mi el bí rá lás ra al kal -
mat la nok.

Az Al kot mány bí ró ság a tar tal mi fel té te lek nek meg nem
fe le lõ ki fo gá so kat – fi gye lem mel az Abtv. 22.  § (2) be kez -
dé sé re, va la mint a Ve. 116.  §-ra – a Ve. 77.  § (5) be kez dé -
sé ben fog lal tak alap ján ér de mi vizs gá lat nél kül vissza uta -
sí tot ta.

Az Al kot mány bí ró ság – fi gye lem mel az OVB ha tá ro za -
tá nak a Ma gyar Köz löny ben  való meg je le né sé re – el ren -

del te ezen ha tá ro za tá nak a Ma gyar Köz löny ben  való köz -
zé té te lét.

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

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

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

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

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

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

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 858/H/2007.

Az Alkotmánybíróság
85/2008. (VI. 13.) AB

végzése

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban
ho zott ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo gás alap ján meg -
hozta a kö vet ke zõ

végzést:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
392/2007. (X. 10.) OVB ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo -
gást ér de mi vizs gá lat nél kül vissza uta sít ja.

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

INDOKOLÁS

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a to váb bi ak ban:
OVB) a 392/2007. (X. 10.) OVB ha tá ro za tá val meg ta gad ta 
a ma gán sze mély ál tal be nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél -
dá nyá nak hi te le sí té sét. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ
kér dés sze re pelt: „Egyet ért-e Ön az zal, hogy a Ma gyar
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Köz tár sa ság Or szág gyû lé se a je len kér dés ben meg tar tott
nép sza va zást kö ve tõ év ja nu ár l-jé tõl tör vény mó do sí tás sal
tö röl je a par la men ti kép vi se lõk alap il let mé nyen fe lü li jut -
ta tá sai kö zül a bi zott sá gi pót dí ja kat és a kü lön bö zõ költ -
ség té rí té se ket (uta zás, szál lás, rep re zen tá ció)?”

Az OVB ha tá ro za tá ban meg ál la pí tot ta, hogy az Al kot -
mány 20. §-ának (4) be kez dé se biz to sít ja az or szág gyû lé si
kép vi se lõk szá má ra a költ ség té rí tést. A kér dés ben tar tott
ered mé nyes nép sza va zás így egy ér tel mû en az Al kot mány
mó do sí tá sát ten né szük sé ges sé, amely vá lasz tó pol gá ri
kez de mé nye zés re in du ló nép sza va zás sal nem le het sé ges.
Mind ezek alap ján az ív hi te le sí té sét az OVB meg ta gad ta.

Az OVB ha tá ro za tá val szem ben egy ma gán sze mély
– tör vé nyes ha tár idõn be lül – ki fo gást ter jesz tett elõ. Ál -
lás pont ja sze rint az OVB ki fo gás olt ha tá ro za ta el lent mond 
a 310/2007. (VIII. 23.) OVB ha tá ro zat nak, amely a kép vi -
se lõk költ ség té rí té se tár gyá ban szi go rúbb kor lá to zá so kat
tar tal ma zó kér dést hi te le sí tett.

Az Al kot mány bí ró ság nak a je len ügy ben irány adó ha -
tás kö rét az Al kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi XXXII.
tör vény (a to váb bi ak ban: Abtv.) 1. § h) pont já ban fog lal -
tak nak meg fe le lõ en a vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi
C. tör vény (a to váb bi ak ban: Ve.) 130. §-a ha tá roz za meg.
Az Al kot mány bí ró ság nak a ki fo gás alap ján le foly ta tott el -
já rá sa jog or vos la ti el já rás. En nek so rán az Al kot mány bí ró -
ság – al kot má nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel össz -
hang ban – a be ér ke zett ki fo gás ke re tei kö zött azt vizs gál ja, 
hogy az alá írás gyûj tõ ív és a nép sza va zás ra szánt kér dés
meg fe lel-e a jog sza bá lyi fel té te lek nek, és hogy az OVB az
alá írás gyûj tõ ív, va la mint a konk rét kér dés hi te le sí té sé re
irá nyu ló el já rás ban az Al kot mány nak és az irány adó tör vé -
nyek nek meg fe le lõ en járt-e el.

Az Abtv. 22. § (2) be kez dé se sze rint az in dít vány nak
tar tal maz nia kell a ké re lem alap já ul szol gá ló okot. A Ve.
77. § (2) be kez dés a) és b) pont ja sze rint a ki fo gás nak tar -
tal maz nia kell a jog sza bály sér tés meg je lö lé sét és an nak bi -
zo nyí té ka it. A 77. § (5) be kez dé se sze rint a ki fo gást ér de -
mi vizs gá lat nél kül el kell uta sí ta ni, ha az el ké sett, vagy
nem tar tal maz za a (2) be kez dés a)–b) pont já ban foglal -
takat.

Je len ügy ben a ki fo gás elõ ter jesz tõ je nem in do kol ta
meg, hogy az OVB ki fo gás olt ha tá ro za ta mi ért nem fe lel
meg az Al kot mány és a Ve. fel té te le i nek. Az Al kot mány -
bí ró ság nak nem fel ada ta, hogy az OVB egyes ha tá ro za ta i -
nak össze ve té se alap ján fog lal jon ál lást az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá ról és a nép sza va zás ra szánt kér dés rõl.

Ezért az Al kot mány bí ró ság a 392/2007. (X. 10.) OVB
ha tá ro za ta el len be nyúj tott, ha tá ro zott ké rel met nem tar tal -
ma zó ki fo gást ér de mi vizs gá lat nél kül vissza uta sí tot ta.

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

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

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

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

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

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

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

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1280/H/2007.

Az Alkotmánybíróság
86/2008. (VI. 13.) AB

végzése

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak az or szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyu ló kez -
de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá ban
ho zott ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo gás alap ján meg hoz -
ta a kö vet ke zõ

végzést:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
494/2007. (XII. 18.) OVB ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo -
gást ér de mi vizs gá lat nél kül vissza uta sít ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a vég zé sét a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

A nép sza va zást kez de mé nye zõ ma gán sze mély (a to váb -
bi ak ban: in dít vá nyo zó) 2007. no vem ber 21-ei kel te zés sel
or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zés re irá nyu ló alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz -
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tá si Bi zott ság hoz (a to váb bi ak ban: OVB) hi te le sí tés cél já -
ból a kö vet ke zõ kér dés ben: „Akar ja-e, hogy az elkövet -
kezõ 15 év ben ne ke rül jön sor új kor mány za ti ne gyed épí -
té sé re, és az igy meg ta ka ri tás ra ke rü lõ 140 mil li árd fo rint
stra té gi ai ipar vál la lat: a volt di ós gyõ ri Le nin Ko há sza ti
Mü vek és a volt Di ós gyõ ri Gép gyár együt te sé nek he lyén
lé te sü lõ Di ós gyõ ri Acél- és Gép gyár Rt. meg va ló si tá sá ra
ke rül jön fel hasz ná lás ra?” Az OVB a 2007. de cem ber 18-i
ülé sén meg ho zott ha tá ro za tá val az alá írás gyûj tõ ív hi te le -
sí té sét meg ta gad ta, amely el len az in dít vá nyo zó ki fo gást
nyúj tott be.

A vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi C. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Ve.) 130. § (1) be kez dé se ér tel mé ben: „Az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá írás gyûj tõ ív, il le -
tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel kap cso la tos dön té se
el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te lét kö ve tõ ti zen öt na -
pon be lül le het – az Al kot mány bí ró ság hoz cí mez ve – az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz be nyúj ta ni.”

Az OVB ha tá ro za tá nak a köz zé té te lé re a Ma gyar Köz -
löny 2007. de cem ber 21-i szá má ban ke rült sor. A Ve. 4. §
(3) be kez dé se ér tel mé ben – a tör vény ben sza bá lyo zott más 
ha tár idõk höz ha son ló an – az OVB ha tá ro za ta el le ni ki fo -
gás be nyúj tá sá ra meg ál la pí tott ha tár idõ is „jog vesz tõ”, és
„a ha tár idõ utol só nap ján 16 óra kor” jár le. A Ve. 4. §
(4) be kez dé se sze rint to váb bá a „na pok ban meg ál la pí tott
ha tár idõ ket a nap tá ri na pok sze rint kell szá mí ta ni”. Ezen
túl me nõ en a Ve. 116. §-ának és 78. § (1) be kez dé sé nek
együt tes al kal ma zá sá val az is meg ál la pít ha tó, hogy a ki fo -
gás „meg ér ke zé se” szá mít a be nyúj tás idõ pont já nak.
Mind ezek alap ján az OVB ha tá ro za ta el le ni ki fo gás leg ké -
sõbb 2008. ja nu ár 5-én ér kez he tett vol na meg ha tár idõ ben
az OVB-hez.

Az OVB a ha tá ro za tá ban tá jé koz tat ta az in dít vá nyo zót a 
jog or vos la ti le he tõ ség rõl, s an nak ha tár ide jé rõl. Az in dít -
vá nyo zó 2008. ja nu ár 2-ai kel te zé sû ki fo gá sa azon ban
csak ja nu ár 7-én ér ke zett meg az OVB-hez és az Al kot -

mány bí ró ság ra. A je len ügy ben te hát a 494/2007.
(XII. 18.) OVB ha tá ro zat el len be nyúj tott ki fo gás a tör -
vény ben meg ha tá ro zott ha tár idõ le jár ta után ér ke zett meg.
Erre fi gye lem mel az Al kot mány bí ró ság az el ké sett ki fo -
gást – a ko ráb bi dön té se i vel azo nos elvi ala pon el jár va –
ér de mi vizs gá lat nél kül vissza uta sí tot ta [28/1998.
(VI. 16.) AB ha tá ro zat, (ABH 1998, 523.); 2/1999. (III. 3.)
AB ha tá ro zat, (ABH 1999, 441.); 36/2004. (X. 6.) AB vég -
zés, (ABH 2004, 1015.)].

Az Al kot mány bí ró ság – fi gye lem mel az OVB ha tá ro za -
tá nak Ma gyar Köz löny ben való meg je le né sé re – el ren del -
te e vég zé sé nek a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét.

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

elõ adó al kot mány bí ró

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

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

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

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

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

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 14/H/2008.
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Csongrád Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatóságának
(6720 Szeged, Deák Ferenc utca 17.)

h i r d e t m é n y e

A Csong rád Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó sá ga – a föld ren de zõ és föld -
kiadó bi zott sá gok ról  szóló 1993. évi II. tör vény 4/B.  § (5) be kez dé se és 9.  §-a alap ján –

n y i l v á n o s  s o r s o l á s t

tart a zá kány szé ki Egyet ér tés Szö vet ke zet hasz ná la tá ban lévõ föl dek ki adá sa cél já ból.

A sor so lás he lye: Zá kány szék, Dó zsa Gy. u. 45., Mû ve lõ dé si Ház

A sor so lás ide je: 2008. jú li us 15. (kedd), 9. óra

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

Te le pü lés: Ru zsa

Kül te rü let

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

Ka tasz te ri 
jö ve de lem

Meg jegy zés

0343/4 gyü möl csös 0,3237 4,79

0343/5 gyü möl csös 0,2158 3,19

0349/6 gyü möl csös 0,0317 0,69

0349/7 gyü möl csös 1,5033 32,62

Te le pü lés: Szaty maz

Kül te rü let

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

Ka tasz te ri 
jö ve de lem

Meg jegy zés

0135/46 szán tó 0,0198 0,16

Te le pü lés: Zá kány szék

Kül te rü let

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

Ka tasz te ri 
jö ve de lem

Meg jegy zés

06/35 gyep (rét) 0,0689 1,07

012/1 gyep (rét),
ná das, mo csár

10,9420 104,51 Ve ze ték jog DÉMÁSZ

012/11 szõ lõ 0,0489 1,44 Ve ze ték jog DÉMÁSZ

012/35 gyep (rét) 2,7981 43,65

012/40 gyep (rét) 0,0930 1,45

018/21 gyü möl csös 0,0144 0,31

018/22 ki vett
szé rüs kert

0,5751 1,38 Tény le ges mû ve lé si ág: gyep (rét)

018/37 szán tó 0,1703 0,72
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let 
(ha, m2)

Ka tasz te ri 
jö ve de lem

Meg jegy zés

018/47 gyep (rét) 0,8874 8,46

020/23 szán tó 0,0626 0,50

032/46 szõ lõ 0,0237 0,70

036/50 szõ lõ 0,2581 10,76

038/82 gyep (le ge lõ) 0,0956 0,73

047/81 gyep (rét) 0,8051 12,56

049/12 gyep (rét) 0,6657 10,38 Ki ad ha tó: 253/1038 tu laj do ni há nyad (2,53 AK)

052/22 szán tó 0,0473 0,20

058/77 gyü möl csös 0,3429 7,44

058/78 szõ lõ 0,9312 8,83 Eb bõl ki vett út: 0,6320 ha

070/7 gyep (rét) 0,4392 3,29 Eb bõl ki vett csa tor na: 0,0615 ha

070/8 víz ál lás 0,0307 0,07

071/34 gyep (rét) 2,2411 22,48 Eb bõl ki vett csa tor na: 0,1921 ha

074/39 szán tó 0,0690 0,55

075/16 szán tó 0,5967 4,09 Eb bõl ki vett sa ját hasz ná la tú út: 0,2613 ha
Bá nya szol gal mi jog DÉGÁZ

075/53 gyep (rét) 0,7556 17,76

075/59 szán tó, gyep
(rét)

0,8070 6,56 Bá nya szol gal mi jog DÉGÁZ

075/74 szán tó, gyep
(rét), gyep
(le ge lõ)

16,0472 121,96 Ki ad ha tó: 7481/12196 tu laj do ni há nyad 
(74,81 AK)
eb bõl ki vett csa tor na: 0,7322 ha
Bá nya szol gal mi jog DÉGÁZ

075/75 gyep (rét),
szán tó

3,1087 66,22 Jogi jel leg: Köz sé gi Min ta tér
eb bõl ki vett csa tor na: 0,0903 ha
Bá nya szol gal mi jog DÉGÁZ

076/31 gyep (rét),
víz ál lás

1,6242 13,65 Eb bõl ki vett sa ját hasz ná la tú út: 0,0826 ha
Bá nya szol gal mi jog DÉGÁZ

076/40 gyep (rét) 2,2523 32,23 Bá nya szol gal mi jog DÉGÁZ

078/78 szán tó 0,1872 1,50

078/132 szán tó 0,1756 1,56

078/142 szán tó 0,0173 0,14

078/153 szán tó 0,8118 1,63 Eb bõl ki vett út: 0,6077 ha
Bá nya szol gal mi jog DÉGÁZ

080/130 szán tó, gyep
(rét)

1,5317 15,12

080/132 szán tó, gyep
(rét)

1,2995 11,54 Eb bõl ki vett út: 0,1629 ha

080/134 szán tó, gyep
(rét), gyep
(le ge lõ)

1,9953 26,09 Eb bõl ki vett út: 0,1281 ha
Ter he lés: Föld mé ré si je lek el he lye zé sét biz to sí tó
hasz ná la ti jog Csong rád Me gyei Föld hi va tal
ja vá ra

080/139 gyep (rét) 3,8325 44,94

081/22 gyep (rét),
szán tó,
anyag gö dör

7,6748 51,25 Eb bõl ki vett sa ját hasz ná la tú út: 0,1580 ha

081/35 gyep (rét) 0,5782 5,03

081/48 gyep (rét) 2,0388 17,74
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let 
(ha, m2)

Ka tasz te ri 
jö ve de lem

Meg jegy zés

081/68 szán tó, gyep
(rét)

1,1302 14,22 Ki ad ha tó: 186/1422 tu laj do ni há nyad (1,86 AK)

081/71 gyep (rét) 0,5712 8,91

081/87 gyep (rét) 3,5513 30,90

081/89 gyep (rét) 0,0192 0,17

081/97 gyep (rét) 0,8384 4,46 Eb bõl ki vett út: 0,1219 ha

081/100 gyep (rét) 7,2075 55,47

084/17 gyep (rét) 0,4635 7,23 Bá nya szol gal mi jog DÉGÁZ

084/36 szán tó 0,2302 1,84 Bá nya szol gal mi jog DÉGÁZ

084/41 gyep (rét) 0,0265 0,23

084/43 gyep (rét) 0,5139 8,02

086/5 gyep (le ge lõ) 1,5853 21,56 Jogi jel leg: Köz sé gi Min ta tér

088/5 gyü möl csös 0,0547 0,81

088/8 gyü möl csös 0,1439 3,12

088/10 gyep (rét) 1,3649 11,87

088/18 gyep (rét) 0,1305 2,04

088/28 gyep (le ge lõ),
szán tó

1,0151 7,89

091/22 gyep (rét),
szán tó

7,1947 63,60 Ki ad ha tó: 2787/6360 tu laj do ni há nyad 
(27,87 AK)
Ve ze ték jog DÉMÁSZ
Szol gal mi jog be jegy zé se irán ti ké re lem:
ÉGÁZ–DÉGÁZ

093/53 gyep (rét) 0,7364 11,49 Szol gal mi jog be jegy zé se irán ti ké re lem:
ÉGÁZ–DÉGÁZ

093/68 szán tó 1,3558 9,06 Bá nya szol gal mi jog: MOL Nyrt.

093/80 szán tó 0,1751 1,40

093/83 gyep (rét),
szán tó

1,3976 21,16

093/85 gyep (rét),
gyep (le ge lõ)

3,8846 33,41

097/29 szán tó 0,5280 4,22

097/34 gyep (rét) 0,0978 0,85

0100/32 gyü möl csös 1,1135 24,16

0106/21 szán tó, gyep
(rét)

12,1197 104,90 Ki ad ha tó: 9958/10490 tu laj do ni há nyad 
(99,58 AK)

0106/37 szán tó 1,0217 7,33

0111/15 szán tó, gyep
(rét)

1,3421 11,42

0111/17 gyep (rét) 0,2620 4,09

0111/30 szán tó, gyep
(le ge lõ)

0,7685 5,95

0111/46 szán tó 0,1304 1,04

0111/50 gyep (rét),
szán tó

2,1144 18,18

0111/58 szán tó 0,4920 3,94

0111/75 gyep (rét),
gyep (le ge lõ)

1,0715 7,74
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let 
(ha, m2)

Ka tasz te ri 
jö ve de lem

Meg jegy zés

0114/9 gyep (rét),
szán tó

7,8215 88,58

0114/23 szán tó, gyep
(rét)

5,8072 68,35 Eb bõl ki vett csa tor na: 0,2179 ha

0114/29 szõ lõ 0,2777 8,19

0114/60 gyep (rét) 0,2034 1,77

0114/82 gyep (rét) 0,7197 9,90

0114/87 szán tó 1,0684 8,55

0114/88 gyep (rét),
szán tó

4,9969 37,72 Eb bõl ki vett út: 0,2754 ha

0117/13 szán tó 0,6109 5.74 Eb bõl ki vett sa ját hasz ná la tú út: 0,1401 ha

0117/26 szán tó 0,0416 0,17

0120/41 szán tó 0,4662 3,73

0120/51 szán tó 0,2573 1,08

0122/8 szõ lõ 0,0294 0,87

0122/29 szán tó 0,4376 3,50

0124/12 szán tó 0,6579 4,12 Ki ad ha tó: 824/6579 tu laj do ni há nyad (0,52 AK)
eb bõl ki vett ta nya: 0,1425 ha

0124/41 gyü möl csös 0,0661 3,10

0124/120 gyep (le ge lõ) 0,5756 7,83

0129/20 szán tó, gyep
(rét), gyep
(le ge lõ)

3,3647 46,40 Eb bõl ki vett sa ját hasz ná la tú út: 0,2482 ha

0135/33 szán tó, gyep
(rét)

2,0490 9,85 Eb bõl ki vett csa tor na: 0,4980 ha

0135/54 gyep (rét) 0,3279 5,12

0136/18 szán tó 0,5691 2,39

0138/65 szán tó 0,2453 1,03

0138/67 erdõ 0,0680 0,18

0138/89 gyü möl csös 1,2337 26,77

0144/70 gyep (rét) 2,1984 14,23 Eb bõl ki vett csa tor na: 0,7896 ha
eb bõl ki vett út: 0,3743 ha

0147/26 gyep (rét) 2,0480 24,90

0147/30 szán tó 0,0293 0,12

0147/31 gyep (rét),
szán tó

1,3264 13,96 Eb bõl ki vett csa tor na: 0,0979 ha

0147/34 gyep (rét),
víz ál lás

2,6796 37,81

0152/38 szán tó 0,7924 6,34

0152/44 szán tó 0,5819 0,55 Eb bõl ki vett út: 0,4501 ha

0152/45 gyep (rét),
szán tó

3,3916 32,39 Eb bõl ki vett csa tor na: 0,7266 ha

0153/43 gyep (rét) 1,2336 19,24

0155/40 gyep (rét) 0,1170 1,83

0156/3 szán tó 0,8049 6,44

0156/7 szán tó 0,9249 7,40 Ve ze ték jog DÉMÁSZ

0157/66 gyep (le ge lõ) 0,2881 2,19
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let 
(ha, m2)

Ka tasz te ri 
jö ve de lem

Meg jegy zés

0157/72 szán tó 0,8339 5,49 Eb bõl ki vett út: 0,1475 ha
Ve ze ték jog DÉMÁSZ

0157/76 szán tó 0,3173 2,54 Ve ze ték jog DÉMÁSZ

0157/78 szán tó 0,8931 7,14 Ve ze ték jog DÉMÁSZ

0157/79 szán tó, gyep
(rét)

2,0663 25,91 Ki ad ha tó: 1785/2591 tu laj do ni há nyad 
(17,85 AK)
Ve ze ték jog DÉMÁSZ

0159/1 szán tó 0,0742 0,31

0161/76 szán tó, gyep
(rét)

1,8391 14,99

0161/86 szán tó, gyep
(rét), ná das

4,4007 81,12

0161/88 szán tó 0,1991 1,00

0164/10 gyep (rét) 0,0662 1,03

0169/1 gyep (le ge lõ),
szán tó

2,0927 11,20

0169/14 szán tó 0,6278 2,64

0173/17 szán tó, gyep
(rét), gyep
(le ge lõ),
víz ál lás

2,3385 18,02

0173/21 szán tó 0,2633 0,63

0173/23 gyü möl csös 0,0953 4,47

0173/38 szõ lõ 0,0504 2,10

0173/40 gyep (le ge lõ) 0,2949 4,01

0173/44 gyü möl csös,
szán tó

1,6583 60,98

0173/60 szán tó, gyep
(rét),
gyü möl csös

2,9623 31,62 Ki ad ha tó: 2599/3162 tu laj do ni há nyad 
(25,99 AK)

0173/62 víz ál lás 0,0733 0,18

0177/46 szán tó, gyep
(rét)

0,6218 6,43

0177/74 gyep (rét),
szán tó

3,5995 26,28

0177/89 szán tó 0,3617 4,17 Jogi jel leg: Köz sé gi Min ta tér

0179/9 gyep (rét) 0,3214 5,01

0182/51 szán tó, gyep
(rét)

0,4435 3,71

0182/83 szán tó 1,2285 5,16

0182/99 szán tó, gyep
(rét)

0,8731 11,40

0182/101 gyep (rét) 1,8801 29,33 Ki ad ha tó: 1133/2933 tu laj do ni há nyad 
(11,33 AK)

0182/102 szán tó, gyep
(rét), ná das,
mo csár

4,2592 70,38 Jogi jel leg: Köz sé gi Min ta tér
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let 
(ha, m2)

Ka tasz te ri 
jö ve de lem

Meg jegy zés

0186/1 szán tó,
gyü möl csös,
gyep (rét),
gyep (le ge lõ)

5,6484 72,08 Ki ad ha tó: 5941/7208 tu laj do ni há nyad 
(59,41 AK)

0188/1 gyü möl csös,
szán tó

0,4185 3,98

0188/22 víz ál lás 0,0156 0,04

0188/33 szán tó 0,2665 1,12

0188/34 gyep (rét) 0,2251 3,51

0188/41 víz ál lás 0,3219 0,77

0188/51 gyü möl csös 0,2002 3,39 Eb bõl ki vett sa ját hasz ná la tú út: 0,0442 ha

0190/56 ná das 0,7102 22,23

0190/87 szán tó 0,3027 1,27

0190/88 szán tó 1,1597 4,87

0190/89 szán tó 0,1505 0,63

0190/118 szán tó 0,2967 0,71

0190/120 szán tó 0,1393 0,87

0190/126 gyep (rét),
szán tó

1,1766 12,53 Eb bõl ki vett víz ál lás: 0,1008 ha
Ki ad ha tó: 347/1253 tu laj do ni há nyad (3,47 AK)

0192/50 szán tó 0,0528 0,13

0192/55 gyü möl csös 0,0930 1,38

0192/63 szán tó 0,4364 2,59

0192/66 szán tó 0,0820 0,20

0194/28 szõ lõ 0,1788 7,46

0194/44 szán tó 0,1786 0,43

0194/53 mo csár 0,6560 1,57

0199/7 szõ lõ 0,0640 2,67

0200/1 gyep (le ge lõ) 0,5511 0,05 Eb bõl ki vett sa ját hasz ná la tú út: 0,4979 ha

0201/3 gyep (rét),
szán tó, ná das

5,2541 57,32

0201/31 gyep (rét) 0,0133 0,07

0201/40 gyep (rét),
szán tó

6,1358 48,74

0204/10 gyep (rét),
szán tó

0,6091 7,73 Eb bõl ki vett út: 0,0712 ha

0206/1 gyep (rét) 0,9644 15,04 Já rá si Min ta tér
Bá nya szol gal mi jog DÉGÁZ

0206/6 gyep (rét) 0,5755 6,91

0206/13 gyep (rét) 0,3244 5,06

0209/65 szán tó 0,8161 3,06 Ter he lés: Föld mé ré si je lek el he lye zé sét biz to sí tó
hasz ná la ti jog a Csong rád Me gyei Föld hi va tal
ja vá ra

0209/68 szán tó 0,1749 0,12 Eb bõl ki vett út: 0,1229 ha
Ter he lés: Föld mé ré si je lek el he lye zé sét biz to sí tó
hasz ná la ti jog a Csong rád Me gyei Föld hi va tal
ja vá ra

0210/20 gyep (rét) 2,2027 11,45 Ki ad ha tó: 457/1145 tu laj do ni há nyad (4,57 AK)

0210/21 szán tó 0,2485 0,60

0211/28 szán tó 0,0642 0,51
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let 
(ha, m2)

Ka tasz te ri 
jö ve de lem

Meg jegy zés

0211/30 szán tó 0,2188 1,75

0215/53 szán tó 0,2564 1,08

0215/55 gyep (rét) 0,1839 1,60

0215/64 gyep (rét) 1,9636 23,29

0220/28 szán tó 0,1197 0,81

0220/32 szán tó 0,1779 0,43

0222/22 gyep (rét) 1,4953 15,83

0222/38 szán tó 0,0952 0,76

0226/13 szán tó, gyep
(rét)

1,1654 11,66

0226/24 gyep (le ge lõ),
szán tó

0,7433 5,68

0226/26 gyep (rét) 0,5244 6,70

0226/36 gyep (rét),
szán tó

12,6216 119,91 Ter he lés: Föld mé ré si je lek el he lye zé sét biz to sí tó
hasz ná la ti jog a Csong rád Me gyei Föld hi va tal
ja vá ra

0226/38 gyep (rét),
szán tó, víz ál lás

1,0564 8,79 Ter he lés: Föld mé ré si je lek el he lye zé sét biz to sí tó
hasz ná la ti jog a Csong rád Me gyei Föld hi va tal
ja vá ra

0228/1 gyep (rét) 1,4400 22,46

0228/6 gyep (rét) 0,0934 1,46

0228/8 gyep (rét) 0,0640 1,00

0230/3 szán tó, gyep
(rét)

2,7048 18,90

0232 gyep (rét) 0,7350 11,47

0234 gyep (rét) 0,2062 3,22

0236/35 szõ lõ, szán tó 0,7818 23,92

0238/48 gyep (rét),
szán tó

0,3982 5,69

0238/87 gyep (rét),
szán tó, víz ál lás

9,3842 42,86 Eb bõl ki vett csa tor na: 0,8197 ha

0240/1 gyep (rét),
ná das

0,8957 11,75 Jogi jel leg: Köz sé gi Min ta tér

0240/51 gyep (rét) 0,5279 8,24

0240/63 ná das 0,2700 2,81

0240/85 gyep (rét) 0,0645 1,01

0240/89 gyep (rét) 0,0304 0,47

0240/90 gyep (rét),
szán tó

4,5705 38,84 Eb bõl ki vett csa tor na: 0,7545 ha
eb bõl ki vett út: 0,0763 ha

0244/34 szán tó 0,2315 1,85

0248/52 szõ lõ 0,1180 3,48

0248/79 szán tó 0,2594 0,62

0248/102 szán tó 0,0947 0,23

0248/104 szán tó 0,0611 0,49

0259/35 szán tó, gyep
(le ge lõ)

0,4653 3,27

0259/44 gyep (le ge lõ) 0,1214 0,92
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let 
(ha, m2)

Ka tasz te ri 
jö ve de lem

Meg jegy zés

0263/2 szán tó, gyep
(rét), gyep
(le ge lõ)

6,7749 50,00

0263/53 szán tó 0,0219 0,05

0263/63 gyep (rét),
ná das, szán tó

0,7009 10,33

0266/108 szán tó 1,0813 8,65

0266/110 szán tó 0,2978 0,12 Eb bõl ki vett sa ját hasz ná la tú út: 0,2484 ha

0266/126 gyep (rét) 0,7301 7,51

0266/145 szán tó 0,0911 0,73

0268/11 szán tó, gyep
(rét)

3,4776 39,27 Eb bõl ki vett csa tor na: 0,7090 ha
Bá nya szol gal mi jog DÉGÁZ

0268/23 szõ lõ 1,1745 48,98

0268/28 szán tó 0,2065 1,65

0268/29 szán tó, szõ lõ 0,6248 16,05

0268/32 gyep (rét) 0,3777 1,96

0268/40 szán tó 0,0208 0,17

0270/20 szán tó, szõ lõ 2,4183 25,37 Ki ad ha tó: 457/2537 tu laj do ni há nyad (4,57 AK)
Bá nya szol gal mi jog DÉGÁZ

0270/28 szán tó 0,2294 1,84

0270/30 szán tó 0,3546 2,84

0275/14 szán tó 0,0374 0,30

0275/41 gyep (rét) 0,6264 9,77

0275/47 szán tó 0,4443 3,55

0275/57 szán tó, gyep
(rét)

0,9502 4,56 Eb bõl ki vett csa tor na: 0,3993 ha

0275/62 szán tó, gyep
(le ge lõ), szõ lõ,
gyep (rét),
ná das

3,9608 48,38

0276/10 szán tó 0,0740 0,59

0279/8 szán tó 0,3079 1,29 Bá nya szol gal mi jog DÉGÁZ

0279/9 szán tó 0,3500 2,80 Bá nya szol gal mi jog DÉGÁZ

0279/42 szán tó 0,0199 0,16 Bá nya szol gal mi jog DÉGÁZ

0281/17 szán tó 0,3749 3,00 Bá nya szol gal mi jog DÉGÁZ

0283/20 szán tó 0,0450 0,36

0284/8 szán tó 0,6302 2,65

0286/1 szán tó 0,6501 2,73

0286/6 gyep (le ge lõ) 0,3580 2,72

0290/22 szán tó 0,1394 1,12

0292/11 szán tó 0,0546 0,44

0296/35 szán tó 0,3311 2,65

0296/36 gyü möl csös 0,3424 7,43

0296/37 szán tó,
gyü möl csös

0,3532 4,51

0296/71 gyü möl csös,
szõ lõ, szán tó

1,6706 28,93
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let 
(ha, m2)

Ka tasz te ri 
jö ve de lem

Meg jegy zés

0296/84 gyü möl csös,
szán tó

0,3842 3,61

0300/13 szán tó, gyep
(rét)

0,3701 4,90

0307/5 gyep (rét) 0,2613 1,36

0307/9 szán tó 0,6517 2,14

0312/50 gyep (le ge lõ) 0,0165 0,13

0312/57 szán tó 0,1052 0,44

0319/22 szán tó 0,5120 4,10

0319/25 szán tó 4,7229 33,30

0319/39 szán tó 0,2900 2,32

0322/29 szán tó 0,0102 0,08

0322/32 szán tó 0,0318 0,25

0326/30 gyep (le ge lõ),
szán tó

1,1434 8,79 Ki ad ha tó: 592/879 tu laj do ni há nyad (5,92 AK)

0326/40 szán tó 0,0611 0,49

0326/63 gyep (rét) 0,6960 4,05

0326/73 gyep (rét) 0,1900 2,96

0326/80 gyep (rét) 0,6926 10,80

0332/12 szõ lõ 0,1485 4,38

0332/91 szán tó 0,3786 3,03

0338/59 gyep (le ge lõ) 0,2831 2,15

0338/80 gyep (le ge lõ) 0,1736 1,32

0342/19 gyep (rét) 0,0646 1,01

0342/41 szán tó 0,5123 4,10

0344/1 szán tó 0,7122 5,70

0344/31 szán tó 0,4090 3,27

0346/9 gyep (rét) 0,3422 5,34

0350/13 gyep (rét) 0,2268 3,54

0350/17 gyep (rét) 0,2636 2,29

0352/72 szán tó 0,0802 0,34

0352/73 szán tó 0,1991 0,84

0352/83 szán tó 0,2714 1,14

0352/85 szán tó 0,1192 0,95

0352/92 szán tó 0,4589 1,20 Ve ze ték jog DÉMÁSZ

0358/5 szán tó 0,3746 1,57

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

A rész arány-tu laj do no sok a sor so lás meg kez dé sét meg elõ zõ en egyez sé get köt het nek.

A sor so lá son a szö vet ke zet ben még ki nem adott rész arány-föld tu laj don nal ren del ke zõ sze mé lyek ve het nek részt.

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

A sor so lás sza bály ta lan le bo nyo lí tá sa el len az, aki nek jo gos ér de két érin ti vagy sér ti, tör vénysértésre hi vat ko zás sal a sor -
so lás le bo nyo lí tá sát kö ve tõ 48 órán be lül ki fo gást nyújt hat be a me zõ gaz da sá gi igaz ga tá si szerv hez.

Tas ná di Gá bor s. k.,
fõ igaz ga tó
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A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatalának

k ö z l e m é n y e

A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hi va ta la a 35/2000. (XI. 30.) BM ren de let 73. §
(1) be kez dé se alap ján – az ed dig köz zé tet te ken kí vül –
az aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs köny vek 
sor szá mát  teszi köz zé:

147597I
841803C
146554D
761975F
785770C
382511E
306269E
429018A
128329E
799917B
895444F
265862H
477398H
764079H
323681C
958615B
038049C
363417A
016307A
046171G
321104D
519382G
426650D
083712F
609079E
230782E
625131H
867007E
680806D
487515G
801242G
608910H
737947H
875724F
651303H
255456C
371578F
580097F
684018H
300623E
217619G
267304G
935810H
911928H
152765H
467109E

948659B
119479I
945660H
746765H
472425H
872984D
509567B
994959E
379904C
239157D
257887F
625985A
163870F
510646G
779316E
317685A
012615A
588157F
860908D
456567F
667877H
664410H
518605A
110629G
888160D
482717H
482917H
524380C
388286E
288843G
365030H
986730G
036404G
035452G
036401G
292004E
710051B
107670A
857228C
903037C
475960F
935087C
835227D
598569H
352164G
156581A
652416F
141459D
841469B
513140C
228991F
450423F
100209C
098367I
967255G
556978C
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665345F
385925D
218915C
608217F
550575F
643619C
943111C
952973E
078922B
183550B
974215C
057436A
930587G
962652D
899384B
009056D
151345D
236115C
949731F
236161C
953134F
377922H
881647C
553757C
141072E
109240A
657242G
738508D
943376E
475246A
241556B
024114G
296965A
305215H
260579D
316212C
697469C
386460G
774455D
831984D
213617E
492701E
023190C
071024F
179661G
399694C
907278B
063574D
593329C
850436D
148427H
594878C
335585G
250783C
674453G
468635F

643408G
662367A
136347E
200791G
169046B
776772B
785218H
773000D
070966F
873247G
176796C
897394E
524566D
509641E
215884D
762191D
466152C
998029G
180710E
812923D
724435G
267085A
588683D
182009C
685240E
691459A
422167E
450725G
352698G
513073B
702043H
930857F
085908A
075618D
886006C
637213C
607661E
929143C
489943A
273147H
608895C
821048C
402666F
935902D
106118C
935902D
268671F
348766C
568101B
636278E
842158B
274633C
866192B
061395A
347939H
371968B
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540528E
832323E
058771C
826598G
848414D
089616G
247036H
212204E
609519G
803228D
141012A
470289G
163630A
121327B
456486F
871082F
194799G
375509E
452941A
294651F
386225C
764935A
972294B
360653F

436957A
554859D
877238D
992192D
859430D
732624D
823993C
346089F
127930A
822398H
217627B
680691G
451826C
026370E
691177G
665729C
881635D
966886C
041662F
840957G
451792F

Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hi va ta la
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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 el-
ren del te, 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 Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la
u. 6.; pos tacím: 1394 Bu dapest 62, Pf: 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfával.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (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 lapot .................  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 Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

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

                         ......................................................................



2008/87. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5287

ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Ön kor mány za ti és Területfejlesztési Mi nisz té ri um 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 rész e az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör vények, rende-
letek – 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 Köz löny Lap- és Könyv ki adó (1085 Bu-
dapest, Somo gyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6669 fax számán.
2008. évi éves elõ fizetés dí ja: 6552 Ft áfával; féléves elõ fizetés: 3276 Ft áfával.

Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (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
 internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû lapot .................  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  napon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
     cég szerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki 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
c. 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 ál lam pol-
gár 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 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085
Budapest, So mogyi B. 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-ma il:
koz lony cent rum@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 Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán fel tüntetett pénz forgalmi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó
ki adá sá ban meg je le nik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tar ta lom
On li ne adat bá zis és nap i adat fris sí té si szol gál ta tás
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.

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 81 000 Ft + áfa �

5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 143 000 Ft + áfa �

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 180 000 Ft + áfa �

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 292 500 Ft + áfa �

50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 382 500 Ft + áfa �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 650 000 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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ve ze tõi mun ka kör be . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3341
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tó ság Szám vi te li fõ osz tá lya pá lyá za tot ír ki fõ köny vi
köny ve lõi mun ka kör be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3342
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Lõ rin ci Vá ros Ön kor mány za ta jegy zõi ál lá sá nak be töl té -
sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3344

Nagy bör zsöny Köz ség Ön kor mány za tá nak jegy zõ je pá lyá -
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té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3347
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Far kas lyuk köz ség jegy zõ je pá lyá za tot hir det ügy irat ke ze lõ,
mun ka ügyi ügy in té zõ mun ka kör be töl té sé re . . . . . . . . . 3348

Far kas lyuk köz ség jegy zõ je pá lyá za tot hir det pénz ügyi ügy -
in té zõi mun ka kör be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3349

Tát nagy köz ség jegy zõ je pá lyá za tot hir det adó ügyi ügyin -
tézõ mun ka kör betöltésére . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3350
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Bu da ka lász Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes -
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A Bu da kör nyé ki Föld hi va tal (1036 Bu da pest III., La jos
u. 160–162.) pá lyá za tot hir det rend szer gaz da mun ka kör
be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3351

Di ósd Köz ség Ön kor mány za tá nak jegy zõ je pá lyá za tot hir det 
a Mû sza ki Iro dá hoz tar to zó épí tés ha tó sá gi ügy in té zõ
mun ka kör re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3352

Drá va fok, Bog dá sa, Mar kóc köz sé gek ön kor mány za ta i nak
kép vi se lõ-tes tü le tei pá lyá za tot hir det nek – Drá va fok
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Hód me zõ vá sár hely Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za tá nak
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Személyi rész

SZEMÉLYÜGYI HÍREK

Az Állami Számvevõszék
személyügyi hírei

Dr. Lóránt Zoltán, az Állami Számvevõszék fõigazgatója

Körmendi Tibort az Önkormányzati és Területi Ellen-
õrzési Igazgatóság számvevõjévé nevezte ki 2008. jú-
nius 1-jétõl.

Az Állami Számvevõszéknél
fennálló közszolgálati munkaviszonya megszûnt

Dr. Bartos László Pálnak, az Államháztartás Központi
Szintjét Ellenõrzõ Igazgatóság számvevõjének közös
megegyezéssel 2008. május 15-tõl;

Simon Ákosnénak, az Államháztartás Központi Szintjét
Ellenõrzõ Igazgatóság fõigazgató-helyettesének nyugdíj-
ba vonulás miatt,

Koczka Róbert Lászlónénak, az Államháztartás Köz-
ponti Szintjét Ellenõrzõ Igazgatóság számvevõjének kö-
zös megegyezéssel 2008. május 31-tõl.

A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei

Kinevezések

A legfõbb ügyész kinevezte

dr. Egerváriné dr. Lucza Gyöngyi mb. Somogy megyei
fõügyészségi csoportvezetõ ügyészt,

dr. Székely Tamás Vas megyei fõügyészségi ügyészt
szolgálati helyükön csoportvezetõ ügyésznek;

dr. Domonkos László budapesti V. és XIII. kerületi ve-
zetõhelyettes ügyészt szolgálati helyén vezetõ ügyésznek;

dr. Balla Szilvia mb. kecskeméti városi vezetõhelyettes
ügyészt szolgálati helyén vezetõhelyettes ügyésznek;

dr. Kóti Andrea mb. budakörnyéki csoportvezetõ
ügyészt,

dr. Péter Gerda szegedi városi ügyészségi ügyészt
szolgálati helyükön csoportvezetõ ügyésznek;

dr. Sándor Lorand dunakeszi,
dr. Tátrai Tímea Erzsébet dabasi,
dr. Tóth Péter gödöllõi városi ügyészségi fogalmazókat

szolgálati helyükön titkárnak.

Áthelyezések, kinevezések

A legfõbb ügyész

dr. Szinay István legfõbb ügyészségi ügyészt az Adatvé-
delmi és Mûszaki Biztonsági Önálló osztályról áthelyezte
a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási fõosztályra,
egyidejûleg kinevezte csoportvezetõ ügyésznek;

dr. Kruták Gyula nyíregyházi vezetõhelyettes ügyész,
mb. nyíregyházi nyomozó ügyészségi vezetõ ügyészt áthe-
lyezte a Nyíregyházi Nyomozó Ügyészséghez, egyidejû-
leg kinevezte vezetõ ügyésznek;

dr. Soós Mihály kecskeméti városi ügyészségi titkárt át-
helyezte a Kiskõrösi Városi Ügyészséghez, egyidejûleg
kinevezte ügyésznek;

dr. Kissné dr. Ratatics Zsuzsanna szentendrei váro-
si ügyészségi fogalmazót áthelyezte a Budakörnyéki
Ügyészséghez, egyidejûleg kinevezte titkárnak;

dr. Halmos Barbara legfõbb ügyészségi tisztviselõt át-
helyezte budapesti kerületi ügyészséghez, egyidejûleg ki-
nevezte titkárnak.

Áthelyezések

A legfõbb ügyész áthelyezte

dr. Horváth Éva legfõbb ügyészségi ügyészt az Adatvé-
delmi és Mûszaki Biztonsági Önálló osztályról a Nemzet-
közi és Európai Ügyek fõosztályára;

Simon Zoltánné dr. budapesti V. és XIII. kerületi
ügyészségi ügyészt a Fõvárosi Fõügyészséghez fõügyész-
ségi ügyészi munkakörbe;

dr. Biri Mihály mátészalkai városi ügyészségi ügyészt
budapesti kerületi ügyészséghez,

2008/24. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 3339

I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek



dr. Cseh László budapesti IV. és XV. kerületi ügyészsé-
gi ügyészt a Szegedi Városi Ügyészséghez,

dr. Kulcsár Mária kecskeméti városi ügyészségi
ügyészt budapesti kerületi ügyészséghez,

dr. Szerencsi Zsuzsanna budapesti II. és III. kerületi
ügyészségi ügyészt a Gödöllõi Városi Ügyészséghez;

Novák József legfõbb ügyészségi csoportvezetõt a Szá-
mítástechnika-alkalmazási és Információs fõosztályról a
Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási fõosztályra;

Rawelhoffer Antal legfõbb ügyészségi ügyintézõt az
Adatvédelmi és Mûszaki Biztonsági Önálló osztályról a
Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási fõosztályra.

A Baranya megyei fõügyész áthelyezte

dr. Antalics Norbert komlói városi ügyészségi ügyészt a
Pécsi Nyomozó Ügyészséghez.

A Bács-Kiskun megyei fõügyész áthelyezte

Sztakóné dr. Czár Andrea kiskõrösi városi ügyészségi
ügyészt a Kalocsai Városi Ügyészséghez.

A Komárom-Esztergom megyei fõügyész áthelyezte

dr. Rácz András tatabányai nyomozó ügyészségi,
dr. Zsoldos Csaba tatai városi ügyészségi titkárokat a

Tatabányai Városi Ügyészséghez.

Kirendelés

A legfõbb ügyész kirendelte

dr. Bartha János budapesti X. és XVII. kerületi ügyész-
ségi ügyészt a Legfõbb Ügyészség Kiemelt Ügyek fõosz-
tályára.

Szolgálativiszony-megszûnések

Szolgálati viszonya megszûnik, illetve megszûnt

dr. Bakó László legfõbb ügyészségi ügyésznek 2008.
október 25. napjával,

dr. Fillér László Fejér megyei fõügyészségi ügyésznek
2008. április 22. napjával,

dr. Fekete Istvánné címzetes fõügyészségi ügyész, szi-
getvári városi vezetõ ügyésznek 2008. augusztus 16. nap-
jával,

dr. Balogh Éva Terézia a Budapesti VI. és VII. Kerületi
Ügyészségen szolgálatot teljesítõ fõvárosi fõügyészségi
ügyésznek 2008. szeptember 30. napjával,

dr. Bánátiné dr. Józsi Éva zalaegerszegi városi ügyész-
ségi ügyésznek 2008. július 31. napjával,

dr. Iván Károly dombóvári városi ügyészségi ügyész-
nek 2008. április 10. napjával,

dr. Petõ Bernadett kecskeméti városi ügyészségi titkár-
nak 2008. június 15. napjával,

dr. Kék Patrícia mezõkövesdi városi ügyészségi fogal-
mazónak 2008. június 1. napjával,

dr. Sabjanics István legfõbb ügyészségi csoportvezetõ-
nek 2008. november 1. napjával,

dr. Fülöp Ágnes országos kriminológiai intézeti tudo-
mányos munkatársnak 2008. április 30. napjával,

Vadai Lászlóné legfõbb ügyészségi ügyintézõnek 2008.
december 31. napjával.

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
Fõigazgatói Titkársága

pályázatot ír ki
asszisztensi munkakör betöltésére

Feladat:
– a fõigazgatói titkárság adminisztratív feladatainak az

ellátása, ügyiratkezelés;
– nyilvántartási rendszerek karbantartása;
– telefonhívások fogadása;
– a fõigazgató munkájának segítése, idõmenedzselése,

határidõk figyelemmel kísérése;
– reprezentációval kapcsolatos feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
– legalább középfokú végzettség;
– minimum 3 éves asszisztensi területen szerzett gya-

korlat (referenciaelérhetõségének megjelölésével);
– felhasználói szintû számítógépes ismeret (Word,

Excel, PowerPoint);
– elõnyt jelent iktatórendszerek ismerete;
– önállóság, kiváló szervezõ- és kommunikációs kész-

ség, terhelhetõség, precizitás.

A pályázathoz csatolni kell:
– fényképes szakmai önéletrajzot;
– maximum 1 oldalas motivációs levelet;
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– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pá-
lyázati anyagát a pályázat elbírálásában részt vevõk meg-
ismerhetik.

A besorolás, az illetmény, valamint az egyéb juttatások
megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és végrehajtási rendeletei alapján tör-
ténik.

A pályázatot zárt borítékban – a Központi Szolgáltatási
Fõigazgatóság 1357 Budapest, Pf. 8 címére – címezve egy
példányban kérjük benyújtani. A borítékon kérjük tüntesse
fel: „Pályázat a KSZF asszisztensi munkakörre”.

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

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

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
Gépjármû-fenntartási és Üzemeltetési fõosztálya

pályázatot ír ki
gépjármû-vezetõi munkakörbe

Fõbb feladatai:
– szolgálati gépjármû vezetése,
– menetokmány kezeléséhez kapcsolódó feladatok el-

látása,
– gépjármû üzem- és forgalombiztonságának ellenõr-

zése,
– szakmai továbbképzõ oktatásokon való részvétel.

Pályázati feltételek:
– 8 általános, vagy középfokú iskolai végzettség,
– hivatásos gépjármû-vezetõi engedély (legalább B ka-

tegóriában),
– PAV II alkalmassági vizsgálaton való megfelelés.

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

lyázati anyagát az elbírálásában részt vevõk megismer-
hetik.

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

A pályázatot Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság,
1357 Budapest, Pf. 2 címére kérjük benyújtani. A boríté-
kon kérjük tüntesse fel: „Pályázat gépjármû-vezetõi mun-
kakörre”.

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

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

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
Gazdasági Igazgatóság Pénzügyi fõosztálya

pályázatot ír ki
elõirányzat-gazdálkodói munkakör betöltésére

Feladat:
– éves költségvetés elõkészítésében részvétel;
– elõirányzat-változások nyilvántartása;
– adatszolgáltatások elõirányzatok alakulásáról;
– könyvelési egyeztetések.

Pályázati feltételek:
– középfokú pénzügyi-számviteli végzettség;
– költségvetési szervnél hasonló munkakörben meg-

szerzett tapasztalat;
– jogszabályok naprakész ismerete;
– felhasználói szintû számítástechnikai ismeret (Word,

Excel);
– FORRÁS SQL integrált ügyviteli rendszer ismerete

elõnyt jelent;
– terhelhetõség, önállóság;
– alapos, precíz munkavégzés.

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

lyázati anyagát az elbírálásában részt vevõk megismer-
hetik.

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

A pályázatot Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság,
1357 Budapest, Pf. 8 címére kérjük benyújtani. A boríté-
kon kérjük tüntesse fel: „Pályázat elõirányzat-gazdálkodói
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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A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
Gazdasági Igazgatóság Pénzügyi fõosztálya

pályázatot ír ki
illetmény-számfejtõi 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 illetmény-számfejtõi
munkakörre”.

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

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

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
Gazdasági Igazgatóság Számviteli fõosztálya

pályázatot ír ki
fõkönyvi könyvelõi munkakör betöltésére

Feladat:
– fõkönyvi könyvelés, analitikákkal való egyeztetés;

– bérrel kapcsolatos kötelezettségvállalás, elõirányzat
könyvelése, egyeztetések elvégzése;

– bérekkel kapcsolatos teljes körû egyeztetések végre-
hajtása;

– negyedéves mérlegjelentések készítése;
– féléves és éves beszámoló elkészítése.

Pályázati feltételek:
– középfokú szakirányú végzettség, valamint regiszt-

rált mérlegképes könyvelõi képesítés (államháztartási
szakirány elõnyt jelent);

– legalább 5 éves számviteli, fõkönyvi területen szer-
zett gyakorlat;

– költségvetési gyakorlat és a Forrás SQL-rendszer is-
merete elõnyt jelent;

– terhelhetõség, jó problémamegoldó képesség, preci-
zitás.

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

lyázati anyagát az elbírálásában részt vevõk megismer-
hetik.

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

A pályázatot Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság,
1357 Budapest, Pf. 2 címére kérjük benyújtani. A boríté-
kon kérjük tüntesse fel: „Pályázat Fõkönyvi könyvelõi
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.

Sárospatak Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

(3950 Sárospatak, Kossuth u. 44.)
pályázatot hirdet

aljegyzõi munkakör betöltésére

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

doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,
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– jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy az Országos
Közigazgatási Vizsgabizottság (továbbiakban: OKV) el-
nöksége által a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek mi-
nõsített tudományos fokozat alapján adott minõsítés,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– öt év közigazgatási gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– két év vezetõi gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot, szakmai elképzelé-

seket,
– iskolai végzettséget és szakvizsgát igazoló okirat

közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– szakmai gyakorlat igazolását,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a pályá-

zat elbírálásában részt vevõk megismerhetik,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot a képviselõ-tes-

tület nyílt vagy zárt ülés keretében tárgyalja.

Ellátandó feladatok: a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdésében meghatá-
rozott feladatok, kiemelten az önkormányzati vagyongaz-
dálkodás körébe tartozó feladatok.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-
sítõben történõ megjelenést követõ 30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ legközelebbi képviselõ-testületi ülésen.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: 2008. szep-
tember 1.

A kinevezés határozatlan idõre, 6 hónapos próbaidõ ki-
kötésével történik. A munkakört teljes munkaidõben kell
ellátni.

Az illetményre és egyéb juttatások megállapítására a
köztisztviselõk jogállásáról szóló többször módosított
1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) és Sárospatak város vonat-
kozó helyi rendeletében foglaltak és Közszolgálati sza-
bályzatának rendelkezései az irányadók.

A pályázatot zárt borítékban Sárospatak Város Önkor-
mányzata jegyzõjének címezve postai úton kell eljuttatni
vagy munkaidõben a jegyzõ részére személyesen lehet át-
adni (3950 Sárospatak, Kossuth út 44.).

A borítékra kérjük ráírni: „Aljegyzõi pályázat”.

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

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: dr. Komá-
romi Éva jegyzõ, tel.: (47) 513-251.

Pályázati felhívás
Budakeszi Önkormányzati Bölcsõde

bölcsõdevezetõi álláshelyre

A pályázatot meghirdetõ szerv: Budakeszi Önkormány-
zat, 2092 Budakeszi, Fõ u. 179.

Meghirdetett munkahely és beosztás: Budakeszi Böl-
csõde, bölcsõdevezetõ.

Megbízás idõtartama: 5 év.
Megbízás kezdõ napja: 2008. október 22.
Megbízás megszûnésének idõpontja: 2013. október 21.

Ellátandó feladatok:
– az intézményt irányítja, a mûködés tárgyi és személyi

feltételeinek biztosítása, igény szerint beszámol az intéz-
mény munkájáról, vezeti az elõírt dokumentációt és elké-
szíti a bölcsõde mûködésével kapcsolatos jelentéseket.

Megbízás feltételei:
– bölcsõdei szakgondozó, csecsemõ- és kisgyermek-

gondozó, illetve felsõfokú szakirányú végzettség (csecse-
mõ- és gyermekgondozói oklevéllel rendelkezõ: intézet-
vezetõ, szakoktató, védõnõ, felsõfokú szociális alapvég-
zettség),

– büntetlen elõélet,
– szociális szakvizsga,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
– legalább öt év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú

szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális
ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás terüle-
tén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

Elõny:
– vezetõi gyakorlat,
– idegennyelv-ismeret,
– élelmezésvezetõi szakképesítés.

Tartalmi követelmények:
– a pályázó szakmai önéletrajza,
– erkölcsi bizonyítvány,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programja a

szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt

személyes adatainak pályázati eljárással összefüggõ keze-
léséhez hozzájárul,

– nyilatkozat arról, hogy a Gyer. 1997. évi XXXI. tv.
15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll
fenn vele szemben,

– szakmai végzettséget igazoló oklevélmásolatok.

Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény alapján.

A pályázat benyújtásának
– helye: Budakeszi Polgármesteri Hivatal, 2092 Buda-

keszi, Fõ u. 179.,
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– határideje: a Szociális Közlönyben történõ megjele-
nést követõ 30. nap,

– formája: zárt borítékban A/4 méretû összefûzött gé-
pelt oldalak 2 példányban, a borítékon „Bölcsõdevezetõi
pályázat” megjelöléssel.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-
tási határidejét követõ 60. nap.

Lõrinci város jegyzõje
pályázatot hirdet

településüzemeltetési ügyintézõ munkakör
betöltésére

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozott idejû
(gyesen lévõ kolléga helyettesítésére elõreláthatólag 2011.
februárig).

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
Munkavégzés helye: Lõrinci Polgármesteri Hivatal, Lõ-

rinci, Szabadság tér 26.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– középfokú végzettség (mûszaki, közgazdasági szak-

végzettség),
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– hasonló területen szerzett közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga,
– jó szervezõkészség.

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

másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Ellátandó feladatok:
– településüzemeltetéssel,
– mûszaki ügyekkel, önkormányzati beruházásokkal

kapcsolatos feladatok,
– városszépítészeti feladatok szervezése, irányítása,
– ingatlangazdálkodási feladatok,
– pályázatokon való közremûködés.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhí-
vás Hivatalos Értesítõben történõ megjelenésétõl számí-
tott 20. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 8. nap.

A pályázatot személyesen vagy postai úton, zárt borí-
tékban, Lõrinci város jegyzõjéhez lehet benyújtani. Posta-
cím: Lõrinci Városi Polgármesteri Hivatal, 3021 Lõrinci,
Szabadság tér 26. A postai borítékon kérjük feltüntetni:
„Településüzemeltetési ügyintézõ álláspályázat”.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja,
rendje: az érvényes pályázatot benyújtókat személyes
meghallgatásra hívjuk be, és ennek eredményérõl írásban
értesítjük õket.

A pályázattal kapcsolatos bõvebb felvilágosítás kérhetõ
Lõrinci város jegyzõjétõl a (37) 388-155/102-es mellékû
telefonszámon.

Lõrinci Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete (3021 Lõrinci, Szabadság tér 26.)

nyilvános pályázatot hirdet
Lõrinci Város Önkormányzata

jegyzõi állásának betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
– közigazgatási szakvizsga,
– legalább 3 éves közigazgatási gyakorlat,
– legalább 2 év közigazgatási szervnél szerzett vezetõi

és szakmai gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Az elbírálásnál elõnyt jelent:
– önkormányzati pénzügyi, gazdasági területen szer-

zett szakmai gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– képesítést tanúsító okiratok másolatát,
– vezetõi programot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt.

Elvárások:
– a polgármesteri hivatal apparátusának magas színvo-

nalú irányítása.

A munkakör 2008. augusztus 1. napjával betölthetõ. A
kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes mun-
kaidõben kell betölteni.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-
sítõben történõ megjelenéstõl számított 15. nap.
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A pályázat benyújtásának címezettje: Víg Zoltán pol-
gármester, Lõrinci Város Polgármesteri Hivatala, 3021
Lõrinci, Szabadság tér 26.

A pályázatot postai úton vagy személyesen, zárt borí-
tékban lehet benyújtani, rajta megjelölve: „Jegyzõi pá-
lyázat”.

A pályázat elbírálásának módja: a képviselõ-testület
ügyrendi bizottsága végzi a pályázatok elõzetes elbírá-
lását.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-
tására elõírt határidõt követõ rendkívüli képviselõ-testületi
ülésen.

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

Nagybörzsöny Község Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintézõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– I. besorolási osztályban: egyetemi vagy fõiskolai

szintû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakkép-
zettség,

– II. besorolási osztályban: középiskolai végzettség és
közgazdasági szakképzettség vagy pénzügyi-számviteli
szakképesítés, középiskolai végzettség és az OKJ szerint:
gazdasági elemzõ-szakstatisztikai ügyintézõ, banki ügyin-
tézõ, számítógép-kezelõi és számítástechnikai szoftver-
üzemeltetõi szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– I. besorolási osztályhoz kapcsolódó szakképzettség,

illetve egyetemi vagy fõiskolai szintû tanulmányok folyta-
tása,

– hasonló munkakörben szerzett gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga.

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

Ellátandó munkakör: pénzügyi igazgatási, gazdálkodási
feladatok ellátása.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben, a közszolgálati
szabályzatban foglaltak és megegyezés szerint.

A munkáltató eredményes pályázat esetén a kinevezés-
kor 6 hónap próbaidõt köt ki.

A pályázatok benyújtásának határideje: a Hivatalos Ér-
tesítõben való megjelenéstõl számított 15. nap.

A pályázatot zárt borítékban Nagybörzsöny Község Ön-
kormányzatának jegyzõjéhez kell benyújtani. Cím: 2634
Nagybörzsöny, Rákóczi u. 2. A borítékra kérjük ráírni:
„Pályázat pénzügyi ügyintézõi munkakör betöltésére”.

A pályázat elbírálása a benyújtási határidõ lejártát köve-
tõ 15 napon belül történik.

Az állás a pályázatok elbírálását követõen azonnal be-
tölthetõ.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Batizi Zol-
tán polgármesternél a (27) 576-545-ös telefonszámon.

Nyírmártonfalva Község Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
adóügyi ügyintézõ munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony (hat hónap próbaidõ kikö-
tésével).

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
Munkavégzés helye: Polgármesteri Hivatal, Nyírmár-

tonfalva, Kossuth u. 38.

Ellátandó feladatkörök:
– iparûzési adóval, gépjármûadóval, kommunális adó-

val kapcsolatos feladatok, adók és adók módjára behajtha-
tó köztartozások behajtása, adóérték-bizonyítványok kiál-
lítása, szabálysértésiügy-intézés, szociális házi gondozás-
sal kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások: a köztisztviselõk jog-
állásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség,
– minimum középfokú szakmai képesítés a 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 16. és 18. pontja
szerint,

– 2 év közigazgatásban töltött munkaviszony.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát.
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A pályázat benyújtása: postai úton, cím: Nyírmárton-
falva, Kossuth u. 38., vagy e-mailben: martonfalva.hiv@
invitel.hu

A pályázat benyújtási határideje:

2008. június 30.

A munkakör betöltésének kezdõ idõpontja: 2008.
augusztus 1.

Az elbírálás határideje: 2008. július 15.
Információ kérhetõ Balázs László jegyzõtõl az (52)

207-013-as telefonszámon.

Kimle és Károlyháza Községek Körjegyzõsége
pályázatot hirdet

igazgatási ügyintézõ munkakör betöltésére

Ellátandó feladatok:
Kimle és Károlyháza Községek Körjegyzõségének a

képviselõ-testületek mûködésével kapcsolatos elõkészítõ
feladatok mûködésének és tevékenységének segítése, az
iratkezelési feladatok ellátása és általános igazgatási, ható-
sági feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatá-

sokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– középfokú/felsõfokú iskolai végzettség,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– a képesítési elõírásoknak megfelelõ középfokú

– elõny a felsõfokú – végzettség, figyelemmel a képesítési
elõírásokról szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. számú
mellékletére; felhasználói szintû számítógépes ismeret,
valamint a 6 hónap próbaidõ kitöltése.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási tapasztalat,
– felsõfokú végzettség,
– gépírástudás,
– jó kommunikációs készség;
– következõ kompetenciák megléte: megbízhatóság,

ügyfélközpontúság, önálló munkavégzési képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– képesítést igazoló és egyéb feltételeknek való megfe-

lelést tanúsító okiratok másolata,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– részletes szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban részt vevõk

megismerhetik a pályázó anyagát.

A pályázatot a Hivatalos Értesítõben történõ közzététel-
tõl (2008. június 9–13.) számított 15. napig lehet benyúj-
tani.

A munkakör legkorábban 2008. július 14. napjától tölt-
hetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. június 26.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. július 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt

Fehérné Bodó Mariann nyújt a (96) 572-027-es és a (20)
972-2001-es telefonszámon.

A pályázatot postai úton kell benyújtani Kimle és Ká-
rolyháza Községek Körjegyzõsége címére történõ meg-
küldésével (9181 Kimle, Fõ út 114. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító
számot: 614/2008, valamint a munkakör megnevezését:
„Igazgatási ügyintézõ”.

A személyes meghallgatást követõen a döntésrõl írás-
ban értesíti a pályázókat a körjegyzõ.

Kevermes Nagyközség Önkormányzatának
Képviselõ- testülete (5744 Kevermes, Jókai utca 1.)

pályázatot hirdet
községi védõnõi állás betöltésére,

határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszonyban

Pályázati feltételek:
– egészségügyi fõiskola védõnõi szakán szerzett dip-

loma,
– büntetlen elõélet,
– csatolni kell a végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Juttatások: bérezés a Kjt. szerint.
Benyújtási határidõ: a Hivatalos Értesítõben való meg-

jelenést követõ 15 napon belül.
Elbírálási határidõ: a soron következõ képviselõ-testü-

leti ülésen.
Az állás betöltésének határideje: 2008. szeptember 1.
A pályázatot Kevermes nagyközség polgármesteréhez

kell benyújtani, Bugyi Ferenc polgármester, Kevermes, Jó-
kai utca 1. A pályázaton feltüntetendõ: „Védõnõi pályázat”.

Érdeklõdni lehet a (68) 434-001-es telefonszámon.
A képviselõ-testület fenntartja magának a jogot a pályá-

zat eredménytelenné nyilvánítására.
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Tiszakécske Város Képviselõ-testülete
(6060 Tiszakécske, Kõrösi u. 2.)

pályázatot hirdet
Városgondnokság (6060 Tiszakécske, Fõ u. 12.)

részben önállóan gazdálkodó intézmény
intézményvezetõi álláshelyének betöltésére

Az intézmény tevékenysége:
– városi park gondozása,
– a piac és vásár fenntartása,
– fürdõ-, strandszolgáltatás,
– a város kommunális feladataival, valamint üzemelte-

tésével kapcsolatos tevékenysége,
– a polgármesteri hivatalhoz tartozó intézmények kar-

bantartása, felújítása a mindenkor rendelkezésre álló kapa-
citás terhéig.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben kell ellátni.

Pályázati feltételek:
– mûszaki vagy agrár felsõfokú végzettség,
– önkormányzatnál vagy más intézménynél, illetve

gazdasági társaságnál eltöltött 5 éves vezetõi gyakorlat,
– büntetlen elõélet.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai prog-

ramot,
– képesítést igazoló okirat(ok) másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatko-

zatot.

Illetmény, vezetõi pótlék megállapítása az 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint a 77/1993. (V. 12.) Korm. ren-
delet alapján.

Szolgálati lakás nem biztosított.
A pályázat benyújtásának határideje: a Magyar Közlöny

Hivatalos Értesítõjében és a Kécskei Újságban történõ
megjelenést követõ 30. nap.

A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot Kovács
Ernõ polgármester részére kell benyújtani, cím: 6060 Ti-
szakécske, Kõrösi u. 2.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-
tási határidejét követõ következõ rendes képviselõ-testüle-
ti ülés, de legkésõbb a benyújtási határidõt követõ 60 na-
pon belül.

A munkakör a pályázat elbírálását követõen azonnal be-
tölthetõ.

A pályázattal kapcsolatban Kovács Ernõ polgármester-
nél lehet érdeklõdni telefonon: (76) 441-412, vagy szemé-
lyesen.

Hajdúdorog Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

igazgatási ügyintézõ munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– a pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jog-

állásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 7. §-ában szereplõ álta-
lános alkalmazási feltételeknek,

– egyetemen szerzett jogász vagy fõiskolai igazga-
tásszervezõi képesítés.

Ellátandó feladatok: szociális igazgatás terén gyám-
ügyi, közgyógyigazolvánnyal, gyermekvédelmi támoga-
tással kapcsolatos feladatok szakszerû és jogszerû ellátása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek,
– ezen a területen szerzett szakmai gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Jogállás, illetmény és juttatások: a köztisztviselõk jog-
állásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint Hajdú-
dorog Város Polgármesteri Hivatalának közszolgálati sza-
bályzata rendelkezései alapján. A bejárás, az utazás költsé-
geit nem áll módunkban megtéríteni.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-
sítõben történõ megjelenéstõl számított 10. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. június 30.
A munkakör betöltésének idõpontja: 2008. július 1.

napjától.
A pályázatok elbírálásáról a polgármester és a jegyzõ

dönt.
A köztisztviselõi kinevezés 6 hónap próbaidõvel, hatá-

rozatlan idõre szól.
A pályázatot írásban vagy személyesen az alábbi címre

kell benyújtani: Hajdúdorog Város Önkormányzatának
jegyzõje, 4087 Hajdúdorog, Tokaji u. 4. [Telefon: (52)
572-135].

A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jo-
gát fenntartjuk.

Hajdúdorog Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

építéshatósági-mûszaki ügyintézõ munkakör
betöltésére

Pályázati feltételek:
– a pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jog-

állásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 7. §-ában szereplõ álta-
lános alkalmazási feltételeknek,
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– egyetemen vagy fõiskolán szerzett építészmérnöki,
építõmérnöki szakképzettség,

– legalább felhasználói szintû számítógépes ismeret.

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

Ellátandó feladatok:
– építésrendészeti ügyek kivizsgálása, ellenõrzése,
– kötelezés meghozatala,
– építéshatósági nyilvántartás vezetése,
– eljáró hatósági ügyekben helyszíni szemlén, ellenõr-

zéseken való részvétel,
– döntés-elõkészítés,
– önkormányzati pályázatok készítése.

Jogállás, illetmény és juttatások: a köztisztviselõk jog-
állásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint Hajdú-
dorog Város Polgármesteri Hivatalának közszolgálati sza-
bályzata rendelkezései alapján.

A bejárás, az utazás költségeit nem áll módunkban meg-
téríteni.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. november 30.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. december 5.
A munkakör betöltésének idõpontja: 2008. december

16. napjától.
A köztisztviselõi kinevezés 6 hónap próbaidõvel, 1 év

határozott idõre szól.
A pályázatok elbírálásáról a polgármester és a jegyzõ

dönt.

A pályázatot írásban vagy személyesen az alábbi címre
kell benyújtani: Hajdúdorog Város Önkormányzatának
jegyzõje, 4087 Hajdúdorog, Tokaji u. 4. [Telefon: (52)
572-135].

A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jo-
gát fenntartjuk.

Hajdúdorog Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

titkársági ügyintézõ munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– a pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jog-

állásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 7. §-ában szereplõ álta-
lános alkalmazási feltételeknek,

– fõiskolai igazgatásszervezõi vagy igazságügyi ügyin-
tézõi képesítés,

– gépírás,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Jogállás, illetmény és juttatások: a köztisztviselõk jog-
állásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint Hajdú-
dorog Város Polgármesteri Hivatalának közszolgálati sza-
bályzata rendelkezései alapján. A bejárás, az utazás
költségeit nem áll módunkban megtéríteni.

Ellátandó feladatok: a képviselõ-testület üléseinek elõ-
készítése, jegyzõkönyvek készítése, levelezés, választás-
sal, népszavazással kapcsolatos ügyintézés, telefonköz-
pont kezelése.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. augusztus 1.

A pályázatok elbírálásának határideje: augusztus 14.
A munkakör betöltésének idõpontja: 2008. augusztus

15. napjától.
A köztisztviselõi kinevezés 6 hónap próbaidõvel, hatá-

rozatlan idõre szól.
A pályázatok elbírálásáról a polgármester és a jegyzõ

dönt.

A pályázatot írásban vagy személyesen az alábbi címre
kell benyújtani: Hajdúdorog Város Önkormányzatának
jegyzõje, 4087 Hajdúdorog, Tokaji u. 4. [Telefon: (52)
572-135].

A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jo-
gát fenntartjuk.

Farkaslyuk község jegyzõje
pályázatot hirdet

ügyiratkezelõ, munkaügyi ügyintézõ munkakör
betöltésére

Közigazgatási szerv megnevezése: Farkaslyuk Köz-
ség Polgármesteri Hivatala (3608 Farkaslyuk, Gyürky Gy.
u. 3.).

Ellátandó feladatok:
– a jogszabályokban, belsõ szabályzatokban és utasítá-

sokban foglaltaknak megfelelõen a polgármesteri hivatal
ügyirat-kezelési feladatai (iktatás, postázás, iratrendezés),
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– az önkormányzatnál foglalkoztatottak munkaügyi-
társadalombiztosítási ügyeinek intézése,

– nem rendszeres jövedelmek bérszámfejtése, adat-
szolgáltatások,

– a Polgármesteri Hivatal pénztárosi feladatai, kész-
pénzfizetések és -bevételek szabályszerû lebonyolítása,
kapcsolódó nyilvántartások vezetése.

Pályázati feltételek:
– középiskolai végzettség és középfokú személyügyi,

munkaügyi vagy társadalombiztosítási szakképesítés,
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– vagyonnyilatkozat-tétel.

Elõnyt jelent az elbírálásnál:
– közigazgatási munkaügyi, társadalombiztosítási gya-

korlat,
– IMI-program alkalmazásában szerzett jártasság,
– önálló munkavégzési képesség.

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

vány másolatát,
– 1 db fényképet.

Az illetmény és az egyéb juttatások a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (a továbbiakban:
Ktv.) alapján kerülnek megállapításra.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-
sítõben való közzétételtõl számított 15 napon belül.

A munkakör 2008. július 1. napjától tölthetõ be.
A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónapos próba-

idõ kikötésével.
A pályázatot Farkaslyuk község jegyzõjének kell be-

nyújtani a következõ címre: Farkaslyuk Község Polgár-
mesteri Hivatala, 3608 Farkaslyuk, Gyürky Gy. u. 3. Tel.:
(48) 470-548.

A pályázattal kapcsolatban további információkról Far-
kasné Koós Erzsébet jegyzõ ad felvilágosítást. Tel.: (48)
572-482.

Farkaslyuk község jegyzõje
pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintézõi munkakör betöltésére

Ellátandó feladatok:
– kötelezettségvállalások nyilvántartása,
– szállítók analitikus nyilvántartása, kapcsolattartás a

partnerekkel,

– számlavezetõ pénzintézettel kapcsolatos ügyek
(szerzõdések, megállapodások) elõkészítése, nyilvántar-
tása,

– a pénzbeli önkormányzati kifizetések utalása, bi-
zonylatolása,

– banki bizonylatok kontírozása,
– önkormányzati pályázatok elõkészítésében és lebo-

nyolításában való közremûködés.

Pályázati feltételek:
– középiskolai végzettség, pénzügyi-számviteli szak-

képesítés és mérlegképes könyvelõi szakképesítés,
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– vagyonnyilatkozat-tétel.

Elõnyt jelent az elbírálásnál:
– önkormányzati, költségvetési gazdálkodásban szer-

zett szakmai gyakorlat,
– államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyve-

lõi képesítés,
– pályázatok elõkészítésében szerzett gyakorlat.

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

vány másolatát,
– 1 db fényképet.

Az illetmény és az egyéb juttatások a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (a továbbiakban:
Ktv.) alapján kerülnek megállapításra.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-
sítõben való közzétételtõl számított 15 napon belül.

A munkakör 2008. július 1. napjától tölthetõ be.

A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónapos próba-
idõ kikötésével.

A pályázatot Farkaslyuk község jegyzõjének kell be-
nyújtani a következõ címre: Farkaslyuk Község Polgár-
mesteri Hivatala, 3608 Farkaslyuk, Gyürky Gy. u. 3. Tel.:
(48) 470-548.

A pályázattal kapcsolatban további információkról Far-
kasné Koós Erzsébet jegyzõ ad felvilágosítást. Tel.: (48)
572-482.
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Tát nagyközség jegyzõje
pályázatot hirdet

adóügyi ügyintézõ munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– középfokú közgazdasági szakképzettség, vagy közép-

fokú végzettség és pénzügyi számviteli szakképesítés.

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

legalább annak megkérésérõl szóló postai feladóvevény
másolatát.

Ellátandó feladatok: a helyi adókkal és gépjármûadóval
kapcsolatos feladatok ellátása.

A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettséggel jár.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõi jogállás-
ról szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhí-
vás Hivatalos Értesítõben való megjelenésétõl számított
10. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 5 napon belül.

A munkakör betöltésének napja: 2008. július 1.
A pályázatot személyesen vagy postai úton Tát Nagy-

község Önkormányzatának jegyzõje részére kell benyújta-
ni a 2534 Tát, Kossuth L. u. 15. szám alatti címen.

Érdeklõdni a 06 (33) 514-517-es telefonszámon lehet.

Tát nagyközség jegyzõje
pályázatot hirdet

adóügyi ügyintézõ munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– fõiskolai végzettség, gazdálkodási szak.

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

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, de
legalább annak megkérésérõl szóló postai feladóvevény
másolatát.

Ellátandó feladatok: az önkormányzat gazdálkodásával
kapcsolatos feladatok ellátása. Az önállóan és részben ön-
állóan gazdálkodó intézményekkel való szakmai kapcso-
lattartás, segítségnyújtás a pénzügyi-gazdasági tevékeny-
ségükhöz, az önkormányzat középtávú és éves költségve-
tésének összeállítása, az éves költségvetés és a költségve-
tési beszámolók, egyéb pénzügyi elõterjesztések elkészíté-
se a képviselõ-testület elé, a pénzügyi csoport munkájának
figyelemmel kísérése, ellenõrzése, segítségnyújtás mun-
kájukhoz, beszámolás az adófizetés alakulásáról, intézmé-
nyi alapítással, átszervezéssel, mûködéssel kapcsolatos
ügyek ellátása.

A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettséggel jár.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõi jogállás-
ról szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhí-
vás Hivatalos Értesítõben való megjelenésétõl számított
10. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 5 napon belül.

A munkakör betöltésének napja: 2008. július 1.
A pályázatot személyesen vagy postai úton Tát Nagy-

község Önkormányzatának jegyzõje részére kell benyújta-
ni a 2534 Tát, Kossuth L. u. 15. szám alatti címen.

Érdeklõdni a 06 (33) 514-517-es telefonszámon lehet.

Budakalász Nagyközség
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
aljegyzõi állás betöltésére

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

tori, vagy okleveles közigazgatási menedzseri képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Orszá-

gos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a tel-
jeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudomá-
nyos fokozat alapján adott mentesítés,

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot, eddigi munkakörei-

nek, tevékenységének leírását,
– iskolai végzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok hi-

telesített másolatát,
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– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
másolatát,

– a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetési
elképzeléseket,

– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbí-
rálásában részt vevõ személyek a teljes pályázati irat-
anyagba betekinthessenek.

Ellátandó feladatok: a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 36. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatok.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelentenek:
– két évnél hosszabb közigazgatási gyakorlat,
– települési önkormányzatnál szerzett közigazgatási,

vezetõi gyakorlat,
– személygépkocsi-vezetõi engedély.

A kinevezés – 6 hónapos próbaidõ kikötésével – hatá-
rozatlan idõre szól.

Az aljegyzõ vagyonnyilatkozat tételére kötelezett.
Illetmény és juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról

szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján.

A pályázat benyújtásának határideje, helye: a pályázat
Belügyi Közlönyben történt megjelenését (2008. június 5.)
követõ 15. nap, Budakalász Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselõ-testülete részére címezve (2011 Budaka-
lász, Petõfi tér 1.), zárt borítékban. A borítékra kérjük ráír-
ni: „Aljegyzõi pályázat”.

A pályázatot a képviselõ-testület a pályázat benyújtásá-
ra elõírt határidõt követõ ülésén bírálja el.

Az állás az elbírálást követõen 2008. július 1-jétõl be-
tölthetõ.

A pályázattal kapcsolatosan információ kérhetõ
dr. Molnár Éva jegyzõtõl, tel.: 06 (26) 340-514.

A Budakörnyéki Földhivatal
(1036 Budapest III., Lajos u. 160–162.)

pályázatot hirdet
rendszergazda munkakör betöltésére

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

Feladatkör meghatározása:
– A földhivatali rendszerek biztonságos üzemeltetése,

adatmentések, archiválások elvégzése.
– Új programverziók, módosítások telepítése.
– Adatszolgáltatás, tájékoztatás nyújtása az arra jogo-

sultak részére.
– Zárások (havi, éves) futtatása, statisztika elkészítésé-

hez adatok biztosítása.
– SQL lekérdezések elkészítése szükség szerint.

– Kapcsolattartás megyei, illetve a FÖMI informatikai
szakembereivel.

– Új munkatársak betanulásának segítése, munkahelyek
telepítése.

A munkavégzés helye: 1036 Budapest III., Lajos
u. 160–162.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen

elõélet,
– képesítési követelmény: egyetemi vagy fõiskolai szin-

tû informatikai szakképzettség,
– gyakorlott hálózati rendszergazdai ismeretek,
– Windows server 2003, Oracle adminisztrációs isme-

retek,
– SQL programozásban való jártasság,
– egészségügyi alkalmasság.

A kiválasztásnál – azonos feltételek megléte esetén –
elõnyt jelent:

– a közigazgatási alapvizsgával, illetve közigazgatási
szakvizsgával való rendelkezés,

– bármely földhivatalnál rendszergazdai munkakörben
szerzett szakmai gyakorlat igazolása.

Illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köztiszt-
viselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és a
földhivatal belsõ szabályzatai alapján történik.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbí-

rálásában részt vevõ személyek a teljes pályázati irat-
anyagba betekinthetnek.

A kinevezés – hat hónap próbaidõ kikötésével – határo-
zatlan idõre szól. A munkakör a pályázat elbírálását köve-
tõen azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: a Magyar Közlöny
Hivatalos Értesítõjében történõ megjelenéstõl számított
15. nap.

A pályázatot zárt borítékban a Budakörnyéki Földhiva-
tal vezetõjéhez – „Pályázat rendszergazda állásra” megje-
löléssel – kell benyújtani. Cím: 1036 Budapest III., Lajos
u. 160–162., telefon: (1) 250-2570/103-as mellék.

Az elbírálás módja: a pályázati határidõ lejártát követõ
15 napon belül, a pályázatokat a munkáltatói jogkör gya-
korlója egy háromtagú elõkészítõ bizottság véleményének
figyelembevételével bírálja el. Az elbírálást követõ 8 na-
pon belül a pályázatok egyidejû visszaküldésével minden
pályázó írásbeli értesítést kap.
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Diósd Község Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

a Mûszaki Irodához tartozó
építéshatósági ügyintézõ munkakörre

A mûszaki irodavezetõi álláshely elnyerhetõ 2009. ápri-
lis 30-tól.

A munkakör betölthetõ a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján.

Pályázati feltételek:
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I/4. pont szerinti
felsõfokú (fõiskolai/egyetemi) képesítés (építésügyi igaz-
gatási feladatok),

– közigazgatási alapvizsga,
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent:
– közigazgatásban, építéshatósági munkakörben szer-

zett gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga,
– MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintû

ismerete,
– Diósd település ismerete.

Ellátandó feladatok különösen:
– építéshatósági ügyintézés,
– városüzemeltetési feladatok,
– beruházási feladatok.

A pályázathoz csatolni kell: szakmai önéletrajzot moti-
vációs levél kíséretében, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt, iskolai és szakmai végzettséget igazoló ok-
iratok másolatát.

Jogállás, illetmény és juttatások: a köztisztviselõk jog-
állásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint Diósd
Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 25/2005.
(X. 21.) számú önkormányzati rendelet rendelkezései az
irányadók.

A közszolgálati jogviszony idõtartama, foglalkoztatás
jellege: teljes munkaidõs határozatlan idejû közszolgálati
jogviszony, 6 hónap próbaidõ kikötésével. A 2009. április
30. napján megüresedõ mûszaki irodavezetõi megbízás a
betanítási idõ letelte után, alkalmasság esetén a hivatalve-
zetõ szándéka szerint elnyerhetõ.

A munkavégzés helye: 2049 Diósd, Szent István tér 1.

A pályázatok benyújtási határideje:

2008. június 15.

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

eredményérõl az elbírálástól számított 8 napon belül a pá-
lyázók írásban értesítést kapnak.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: az álláshely
az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pá-
lyázatnak Diósd Község Önkormányzat Polgármesteri Hi-
vatal címére történõ megküldésével (2049 Diósd, Szt.
István tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör
megnevezését: „Építéshatósági ügyintézõ”.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet a humán-
politikai elõadónál személyesen vagy a 06 (23) 545-550-es
telefonszámon.

Drávafok, Bogdása, Markóc
községek önkormányzatainak képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
– Drávafok székhellyel –

körjegyzõi állás betöltésére

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

doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,

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

Az illetmény és egyéb kötelezõ juttatások megállapítása
a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tör-
vény rendelkezései alapján történik.

Lakás biztosítható.
A munkakör vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett.

A pályázathoz csatolandó iratok:
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítvány,
– szakmai önéletrajz,
– végzettséget, képzettséget igazoló okiratok vagy

azok hitelesített másolata,
– nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-teljesítési kötele-

zettségrõl, az összeférhetetlenségrõl.

A pályázatot a kozigallas.gov.hu honlapon való megje-
lenéstõl számított 30 napon belül lehet benyújtani Dráva-
fok község polgármesteréhez.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati feltéte-
leknek megfelelõ pályázók személyes meghallgatását kö-
vetõen, a pályázat benyújtására elõírt határidõt követõ leg-
közelebbi együttes képviselõ-testületi ülés.
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A pályázat eredményérõl a pályázók a döntés meghoza-
talát követõ 15 napon belül értesítést kapnak.

Az álláshely betöltésének idõpontja: 2008. szeptem-
ber 1., teljes munkaidõben, határozatlan idõre.

A pályázatot Szekeres József drávafoki polgármester
részére kell eljuttatni, cím: 7967 Drávafok, Fõ u. 1.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jo-
gát fenntartja.

Eperjeske és Tiszamogyorós
önkormányzatainak képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
körjegyzõi állás betöltésére

Eperjeske és Tiszamogyorós önkormányzatai a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. §
(1) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiak-
ban: Ktv.) 7–9. §-ainak figyelembevételével pályázatot ír-
nak ki Eperjeske székhellyel mûködõ körjegyzõség kör-
jegyzõi állásának betöltésére.

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

doktori képesítéssel vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser szakképesítéssel,

– legalább hároméves közigazgatási gyakorlat,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsgával vagy az Or-

szágos Közigazgatási Vizsgabizottság (a továbbiakban:
OKV) elnöksége által a teljeskörûen közigazgatási jelle-
gûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mente-
sítéssel rendelkezik.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– körjegyzõi vagy jegyzõi gyakorlat,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret,
– B kategóriás gépjármû-vezetõi engedély,
– saját gépkocsi.

A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben (a továbbiak-
ban: Ktv.) szereplõ általános alkalmazási feltételeknek.

A körjegyzõ a Ktv. 22/A. § (8) bekezdés d) pontja alap-
ján vagyonnyilatkozat-tételre köteles.

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség kiterjed a kö-
zös háztartásban élõ házastársra vagy élettársra, valamint a
gyermekekre is.

Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

A kinevezés határozatlan idõre szól, 3 hónap próbaidõ
kikötésével.

A munkakört teljes munkaidõben kell ellátni. A kör-
jegyzõi feladatok ellátása a mindenkor hatályos vonatkozó
jogszabályoknak megfelelõen történik.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajz,
– végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a munkakör ellátásával kapcsolatos vezetõi prog-

ramot.

Illetmény és egyéb juttatások a Ktv. alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhí-
vás Belügyi Közlönyben történõ megjelenését (2008. jú-
nius 5.) követõ 15. nap.

A pályázatot zárt borítékban kérjük benyújtani.

Elbírálás: a pályázat benyújtási határidejének lejártát
követõ legközelebbi együttes testületi ülésen.

A pályázat benyújtásának helye: Eperjeske Község Ön-
kormányzata, Pásztor Gábor polgármester 4646 Eperjes-
ke, Szabadság tér 1. Telefon: (45) 708-200.

Hidasnémeti–Hernádszurdok önkormányzatok
körjegyzõje

pályázatot hirdet
Hidasnémeti–Hernádszurdok Önkormányzatok

Körjegyzõi Hivatalánál
adóügyi elõadó, anyakönyvvezetõ munkakör

betöltésére

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

képesség,
– legalább középiskolai végzettség és közgazdasági

szakképzettség vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés
vagy az elõzõeken túl a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet
1. számú mellékletének I/16. pontjában elõírt képesítések
valamelyike. Az anyakönyvvezetõi feladatok ellátására a
hivatkozott Korm. rendelet 1. sz. mellékletének I/1. pont-
jában foglalt képesítések valamelyike.

A pályázat elbírálásánál elõnyben részesül, aki: ECDL-
tanúsítvánnyal és számítógép-kezelõi gyakorlattal rendel-
kezik.

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
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– végzettséget igazoló bizonyítvány vagy bizonyítvá-
nyok eredeti vagy közjegyzõ által hitelesített másolatát,

– önéletrajzot.

A pályázat benyújtásának határideje: a felhívás Belügyi
Közlönyben történõ megjelenésétõl (2008. június 5.) szá-
mított 15. nap.

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

Az állás határozott idejû kinevezéssel tölthetõ be 2008.
július 1. napjától 2008. december 31. napjáig. A határozat-
lan idejû köztisztviselõi jogviszony kezdõ idõpontja 2009.
január 1.

Bérezés a Ktv. elõírásai szerint.
A pályázat benyújtásának helye: Körjegyzõség Hidas-

németi, 3876 Hidasnémeti, Petõfi S. u. 11.
A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni lehet: Tóthné

Kotány Beáta körjegyzõnél [3876 Hidasnémeti, Petõfi S.
u. 11., tel./fax: (46) 452-102, (46) 552-203].

Hidasnémeti–Hernádszurdok önkormányzatok
körjegyzõje

pályázatot hirdet
Hidasnémeti–Hernádszurdok Önkormányzatok

Körjegyzõi Hivatalánál
pénzügyi-számviteli ügyintézõi munkakör

betöltésére

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

képesség,
– legalább középiskolai végzettség és közgazdasági

szakképzettség vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés
vagy az elõzõeken túl a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet
1. számú mellékletének I/16. pontjában elõírt képesítések
valamelyike.

A pályázat elbírálásánál elõnyben részesül, aki:
– mérlegképes könyvelõi képesítéssel rendelkezik,
– ECDL-tanúsítvánnyal és számítógép-kezelõi gyakor-

lattal rendelkezik,
– önkormányzati gazdálkodási területen szerzett – leg-

alább 2 év – gyakorlattal rendelkezik.

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget igazoló bizonyítvány vagy bizonyítvá-

nyok eredeti vagy közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– önéletrajzot.

A pályázat benyújtásának határideje: a felhívás Belügyi
Közlönyben történõ megjelenésétõl (2008. június 5.) szá-
mított 15. nap.

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

Az állás határozatlan idejû kinevezéssel tölthetõ be.
A határozatlan idejû köztisztviselõi jogviszony kezdõ idõ-
pontja 2008. augusztus 1.

Bérezés a Ktv. elõírásai szerint.
A pályázat benyújtásának helye: Körjegyzõség Hidas-

németi, 3876 Hidasnémeti, Petõfi S. u. 11.
A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni lehet: Tóthné

Kotány Beáta körjegyzõnél [3876 Hidasnémeti, Petõfi S.
u. 11., tel./fax: (46) 452-102, (46) 552-203].

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
informatikus álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– felsõfokú informatikus végzettség,
– térinformatikai alkalmazások ismerete,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Elõnyben részesül:
– térinformatikus végzettség,
– PHP-nyelv ismerete,
– adatbázis-kezelõ rendszerek ismerete,
– hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

Az ellátandó munkakör: Hódmezõvásárhely Megyei Jo-
gú Város Polgármesteri Hivatalban a térinformatikai alkal-
mazásokon alapuló projektek szakmai hátterének biztosí-
tása, illetve rendszergazdai feladatok ellátása.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben és a 41/2003. (XII. 2.) Közgyûlési ren-
deletben elõírtak alapján.

Az álláshely betölthetõ: a pályázatok elbírálását köve-
tõen azonnal.
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A pályázat benyújtási határideje: a pályázatnak a pályá-
zati kiírás Belügyi Közlönyben történõ megjelenését
(2008. június 5.) követõ 20. nap déli 12 óráig történõ meg-
érkezése.

A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30 napon belül.

A pályázat benyújtásának helye: Hódmezõvásárhely
Megyei Jogú Város jegyzõjének 6800 Hódmezõvásárhely,
Kossuth tér 1.

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
közútkezelõi ügyintézõ álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– legalább középfokú szakirányú végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Elõnyben részesül:
– elsõsorban hódmezõvásárhelyi lakos,
– felsõfokú szakirányú végzettség,
– építõmérnök, közlekedésmérnök vagy mélyépítõ

mérnök végzettség,
– közigazgatási alap-, illetve szakvizsga.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

Az ellátandó munkakör: Hódmezõvásárhely Megyei Jo-
gú Város Polgármesteri Hivatalnál a helyi közutak kezelé-
sével kapcsolatos teljes körû ügyintézés.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben és a 41/2003. (XII. 2.) Közgyûlési ren-
deletben elõírtak alapján.

Az álláshely betölthetõ: a pályázatok elbírálását követõ-
en azonnal.

A pályázat benyújtási határideje: a pályázatnak a pályá-
zati kiírás Belügyi Közlönyben történõ megjelenését
(2008. június 5.) követõ 20. nap déli 12 óráig történõ meg-
érkezése.

A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30 napon belül.

A pályázat benyújtásának helye: Hódmezõvásárhely
Megyei Jogú Város jegyzõjének 6800 Hódmezõvásárhely,
Kossuth tér 1.

Bõvebb felvilágosítás kérhetõ dr. Kis Zsuzsanna sze-
mélyzeti referenstõl személyesen a polgármesteri hivatal
emelet, 25/A szobában vagy telefonon a (62) 530-198-as
telefonszámon.

Jászapáti Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintézõi álláshely betöltésére

A munkakör betöltéséhez szükséges pályázati felté-
telek:

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Iskolai végzettség vonatkozásában:
– fõiskolai szintû államigazgatási szakképzettség vagy
– közgazdasági szakképzettség vagy
– pénzügyi-számviteli szakképesítés,
– számítógép-kezelõ ismeretek.

A pályázat kötelezõ tartalma:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– szakmai önéletrajz,
– legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat köz-

jegyzõ által hitelesített másolata,
– elõzetes nyilatkozat arról, hogy a Ktv. 21. §-ában

meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyúj-
tásakor fennáll-e.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. rendelkezései alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2008. június 5.) követõ
20. nap.

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

Az állás betölthetõ az elbírálást követõen azonnal.
Eredményes pályázat esetén határozatlan idõre szóló ki-

nevezés, 6 hónap próbaidõvel.
A pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pá-

lyázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
A pályázat benyújtható zárt borítékban, amelyen tüntes-

sék fel: Jászapáti Város Önkormányzatának Polgármesteri
Hivatala 5130 Jászapáti, Velemi Endre út 2., Andrási
Lászlóné jegyzõ, „Pénzügyi ügyintézõi pályázat”.
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Mezõtúr Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

pénzügyi igazgatási munkakör betöltésére

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

(II. 3.) Korm. rendelet alapján: középiskolai végzettség és
közgazdasági szakképzettség vagy pénzügyi-számviteli
szakképesítés, középiskolai végzettség és az OKJ szerint:
gazdasági elemzõ- és szakstatisztikai ügyintézõ, banki
ügyintézõ, számítógép-kezelõi és számítástechnikai szoft-
verüzemeltetõi szakképesítés,

– jogszabály által elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte-
lezettség vállalása.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga,
– költségvetési szervnél szerzett legalább egyéves

pénzügyi, számviteli vagy adóigazgatási gyakorlat,
– mérlegképes könyvelõi képesítés.

Ellátandó feladatok: pénzügyi és adóigazgatásban be-
hajtási, végrehajtási feladatok, önkormányzati pénzügyi
döntésre való elõkészítése és egyéb pénzügyi feladatok.

Elvárt kompetenciák:
– önállóság, döntési képesség,
– csapatmunka-együttmûködés,
– jó kommunikációs képesség.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– kézzel írott önéletrajzot,
– motivációs levelet,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az iskolai végzettséget igazoló okirat hiteles máso-

latát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik.

Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. tv. rendelkezései alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2008. június 5.) számított
15. nap.

A pályázat benyújtásának helye: Mezõtúr Város Polgár-
mesteri Hivatala, 5400 Mezõtúr, Kossuth tér 1. A pályáza-
tot zárt borítékban, „Pénzügyi igazgatási munkakör” jelige
feltüntetésével kell beküldeni.

A munkakör betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtásra elõírt

határidõt követõ 15 napon belül.

A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónapos próba-
idõ kikötésével.

A pályázattal kapcsolatos bõvebb felvilágosítás a hu-
mánpolitikustól kérhetõ a 06 (56) 551-961-es telefon-
számon.

A kiíró fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné
nyilvánítási jogát.

Mezõtúr Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

vagyongazdálkodási ügyintézõ munkakör
betöltésére

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

állam- és jogtudományi egyetemi végzettség,
– jogszabály által elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte-

lezettség vállalása.

Elvárt kompetenciák:
– jó kommunikációs készség, nyitottság az új felada-

tokra, kreativitás, rugalmasság, pontosság, önállóság,
– csapatmunka-együttmûködés,
– felelõsségtudat.

Elõnyt jelent:
– angol, német vagy francia nyelvbõl államilag elis-

mert középfokú nyelvvizsga,
– közigazgatási szakvizsga,
– közigazgatási gyakorlat,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek,
– ingatlanhasznosításban szerzett gyakorlat.

Ellátandó feladatok: önkormányzati tulajdonosi jogkör
gyakorlásával összefüggõ döntés-elõkészítõ feladatok, in-
gatlanok elidegenítésével, szerzésével, hasznosításával
kapcsolatos ügyintézés: elõterjesztések, szerzõdések,
megállapodások elõkészítése, az önkormányzati vagyon-
gazdálkodással összefüggõ rendelettervezetek elõkészí-
tése.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– kézzel írott önéletrajzot,
– motivációs levelet,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az iskolai végzettséget igazoló okirat hiteles másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik.
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Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. tv. rendelkezései alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2008. június 5.) számított
15. nap.

A pályázat benyújtásának helye: Mezõtúr Város Polgár-
mesteri Hivatala, 5400 Mezõtúr, Kossuth tér 1. A pályáza-
tot zárt borítékban, „Vagyongazdálkodási ügyintézõ mun-
kakör” jelige feltüntetésével kell beküldeni.

A munkakör betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtásra elõírt

határidõt követõ 15 napon belül.
A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónapos próba-

idõ kikötésével.
A pályázattal kapcsolatos bõvebb felvilágosítás a hu-

mánpolitikustól kérhetõ a 06 (56) 551-961-es telefon-
számon.

A kiíró fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné
nyilvánítási jogát.

Pilisvörösvár Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
aljegyzõi munkakör betöltésére

A munkakör betölthetõ az önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése alapján, a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 8. §
(1) bekezdésének és 10. §-ának figyelembevételével.

Közigazgatási szerv megnevezése: Pilisvörösvár Város
Polgármesteri Hivatala.

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

doktori képesítés,
– legalább 15 éves közigazgatási gyakorlat,
– legalább 5 éves vezetõi gyakorlat,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga megléte,
– kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-

ség teljesítése.

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

rajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

eredetiben,
– a képzettséget tanúsító okirat másolatát,

– a szakvizsgát igazoló dokumentum másolatát,
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk

megismerhetik a pályázati anyagát,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot elbíráló testü-

leti ülésen kívánja-e zárt ülés tartását.

A kinevezés határozatlan idõre szól – hat hónapig terje-
dõ próbaidõ közbeiktatásával –, a munkakört teljes mun-
kaidõben kell ellátni.

Illetmény és juttatás a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. tv. alapján történik.

Az aljegyzõ által ellátandó feladatok:
– a jegyzõ helyettesítése,
– a jegyzõ által meghatározott feladatok ellátása,
– a – jegyzõ helyettesítésére – kinevezett aljegyzõ

belsõ szervezeti egységet is vezethet.

Elõnyt jelent:
– önkormányzati igazgatásban szerzett szakmai tapasz-

talat.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázatokat az
Önkormányzati Minisztérium hivatalos lapjában (Belügyi
Közlöny) történõ megjelenéstõl (2008. június 5.) számított
15 napon belül lehet benyújtani Pilisvörösvár város jegy-
zõjéhez (2085 Pilisvörösvár, Bajcsy-Zsilinszky tér 1.).
A postai úton érkezõ pályázatokra kérjük ráírni: „Aljegy-
zõi pályázat”.

A pályázat elbírálásának határideje: az aljegyzõi kine-
vezésrõl – a jegyzõ javaslatára – a képviselõ-testület leg-
késõbb a pályázat benyújtására elõírt határidõt követõ elsõ
képviselõ-testületi ülésen dönt, vagy eredménytelennek
nyilvánítja a pályázatot.

A munkakör a képviselõ-testület döntését követõen
azonnal betölthetõ.

Felvilágosítást Pilisvörösvár város jegyzõje ad a fenti
címen, illetve a 06 (26) 331-688-as telefonszámon.

Szendrõ Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

Szendrõ Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalának Szervezési és Titkársági Irodáján
titkársági ügyintézõ – határozott idõre szóló –

munkakör betöltésére

Ellátandó feladat:
– képviselõtestület, kisebbségi önkormányzatok, bi-

zottságok üléseinek adminisztratív elõkészítése, anyagok
továbbítása, jegyzõkönyvvezetés,

– foglalkoztatással kapcsolatos humánpolitikai, vala-
mint munkaügyi feladatok.
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Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendeletben a feladat ellátásá-

hoz elõírt szakképzettség (elsõsorban fõiskolai szintû ál-
lamigazgatási, valamint legalább középfokú munkaügyi,
személyügyi, személyzeti szakképzettség).

Elõnyt jelent:
– közigazgatásban töltött szakmai gyakorlat,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret, gépírás-

tudás,
– közigazgatási alap-, illetve szakvizsga megléte.

A pályázathoz benyújtandó:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– részletes szakmai önéletrajz,
– képzettséget igazoló dokumentum másolata,
– hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbí-

rálásában részt vevõk a teljes pályázati anyagba betekint-
hetnek.

Illetmény és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján, valamint a Szendrõ
Város Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati szabály-
zata alapján történik.

A pályázatok benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2008. június 5.) követõ
15. nap.

A pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtási ha-
táridõt követõ 15 napon belül.

A pályázatról – a polgármester egyetértésével – a jegyzõ
dönt.

A kinevezés 3 hónapos próbaidõ beiktatásával határo-
zott idõre – 2009. december 31-ig – szól, a munkakör az el-
bírálást követõen azonnal betölthetõ.

A pályázatot zárt borítékban Szendrõ Város Polgármes-
teri Hivatal jegyzõjéhez „Pályázat titkársági ügyintézõi
munkakörre” jeligével kell benyújtani, cím: 3752 Szendrõ,
Hõsök tere 1.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ a (48) 560-506-os telefonszámon a jegyzõtõl és az
aljegyzõtõl.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jo-
gát fenntartja.

Taksony Nagyközség Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

adóhatósági munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,

– büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 16. pontja
alapján:

= az I. besorolási osztályban: jogász szakképzettség,
egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági fel-
sõoktatásban szerzett szakképzettség, egyetemi
vagy fõiskolai szintû katonai felsõoktatási intéz-
ményben (jogelõd intézményében) gazdálkodási
(gazdasági) szakon szerzett szakképzettség, fõis-
kolai szintû államigazgatási és szociális igazgatási
szakképzettség és felsõfokú pénzügyi, számviteli
szakügyintézõi szakképesítés,

= a II. besorolási osztályban: középiskolai végzett-
ség és közgazdasági szakképzettség vagy pénz-
ügyi-számviteli szakképesítés, középiskolai vég-
zettség és az OKJ szerint: gazdasági elemzõ- és
szakstatisztikai ügyintézõ, banki ügyintézõ, szá-
mítógép-kezelõi és számítástechnikai szoftverüze-
meltetõi szakképesítés,

– számítógép felhasználói szintû ismerete.

Elõnyt jelent:
– a költségvetésben eltöltött hasonló területen szerzett

gyakorlat,
– mérlegképes könyvelõi, adótanácsadói oklevél,
– közigazgatási alapvizsga, illetve szakvizsga,
– felsõfokú iskolai végzettség,
– ECDL számítógép-használói bizonyítvány.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet

tanúsító okiratok másolatát.

Alkalmazás, illetmény és egyéb juttatások: a köztisztvi-
selõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, vala-
mint a Közszolgálati szabályzatban, illetve a helyi rende-
letben foglaltaknak megfelelõen.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2008. június 5.) számított
15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a Belügyi Közlöny-
ben történõ megjelenéstõl számított 30. nap.

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen
Taksony Nagyközség Önkormányzatának jegyzõje – a
polgármester egyetértésével – dönt.

Az állás betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
A pályázatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni: Tak-

sony Nagyközség Önkormányzatának jegyzõje, Széll
Attila, 2335 Taksony, Fõ út 85. A borítékra kérjük ráírni:
„Adóhatósági munkakör”.
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A pályázatokkal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás
kérhetõ a 06 (24) 520-781-es telefonszámon.

A kiíró fenntartja a pályázatok eredménytelenné nyilvá-
nítási jogát.

Taksony Nagyközség Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

pénzügyi irodavezetõi munkakörének betöltésére

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

(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 16. pontja alap-
ján: egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõok-
tatásban szerzett szakképzettség, fõiskolai szintû állam-
igazgatási és szociális igazgatási szakképzettség és felsõ-
fokú pénzügyi, számviteli szakügyintézõi szakképesítés,

– számítógép felhasználói szintû ismerete.

Elõnyt jelent:
– hasonló területen szerzett legalább 3 éves vezetõi ta-

pasztalat,
– idegen nyelv ismerete.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettségrõl, egyéb képesítésrõl szóló okira-

tok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Alkalmazás, illetmény és egyéb juttatások: a köztisztvi-
selõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, vala-
mint a Közszolgálati szabályzatban, illetve a helyi rende-
letben foglaltaknak megfelelõen.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2008. június 5.) számított
15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a Belügyi Közlöny-
ben történõ megjelenéstõl számított 30. nap.

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen
Taksony Nagyközség Önkormányzatának jegyzõje – a
polgármester egyetértésével – dönt.

A pénzügyi irodavezetõi állás az elbírálást követõen
azonnal betölthetõ.

A pályázatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni: Tak-
sony Nagyközség Önkormányzatának jegyzõje, Széll
Attila, 2335 Taksony, Fõ út 85. A borítékra kérjük ráírni:
„Pénzügyi irodavezetõi pályázat”.

A pályázatokkal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás
kérhetõ a 06 (24) 520-781-es telefonszámon.

A kiíró fenntartja a pályázatok eredménytelenné nyilvá-
nítási jogát.

Heves Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

Heves Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatalában

szervezési ügyintézõ munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony létesítése határozatlan idõre
szóló köztisztviselõi kinevezéssel teljes munkaidõben, hat
hónap próbaidõ kikötésével történik.

Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv., valamint a
22/2003. (IX. 26.) Hev. Ör. rendelet vonatkozó rendelke-
zései szerint.

A munkavégzés helye: Heves Város Önkormányzatá-
nak Polgármesteri Hivatala Jegyzõi Irodája, 3360 Heves,
Erzsébet tér 2.

Ellátandó feladat:
A képviselõ-testület és bizottságai mûködésével kapcso-

latos jogi és szervezési feladatok: ülések elõkészítése, elõ-
terjesztések készítése, koordinálása, jegyzõkönyvek, hatá-
rozatok, rendeletek nyilvántartása, kezelése, feldolgozása.
Választásokkal, népszavazásokkal kapcsolatos feladatok.

Alkalmazási feltételek:
– jogász szakképzettség, vagy fõiskolai szintû állam-

igazgatási igazgatásszervezõ szakképzettség,
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– munkakörre való egészségügyi alkalmasság.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási szakvizsga,
– közigazgatásban szerzett gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget, képesítést igazoló dokumentumok má-

solatait.

A pályázatot

2008. június 20-ig
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lehet benyújtani Heves város jegyzõjéhez, 3360 Heves,
Erzsébet tér 2. címre postán vagy személyesen. A boríté-
kon kérjük feltüntetni: „Szervezési ügyintézõi pályázat”.

Az állás betöltésérõl a jegyzõ dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. június 30.,

annak eredményérõl az elbírálást követõ 8 napon belül a
pályázók értesítést kapnak.

Az állás legkorábban 2008. július 1-jétõl tölthetõ be.

További információ:
– a munkakörrel kapcsolatban: Fehérné Kovács Kata-

lin, tel.: 06 (36) 546-154,
– a jogviszonnyal kapcsolatban: Hallai Ferenc humán-

politikai ügyintézõ, tel.: 06 (36) 546-115.

Heves Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

Heves Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatalában

közterület-felügyelõ munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony létesítése határozatlan idõre
szóló köztisztviselõi kinevezéssel, teljes munkaidõben,
hat hónap próbaidõ kikötésével történik.

Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv., valamint a
22/2003. (IX. 26.) Hev. Ör. rendelet vonatkozó rendelke-
zései szerint.

A munkavégzés helye: Heves Város Önkormányzatá-
nak Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési és Város-
rendészeti Iroda, 3360 Heves, Erzsébet tér 2.

Ellátandó feladat:
A közterület-felügyeletrõl szóló 1999. évi LXIII. tör-

vény, valamint Heves Város Önkormányzata Képvise-
lõ-testületének a közterület-felügyeletrõl és a mezei õr-
szolgálatról szóló 4/2007. (III. 9.) rendeletében a közterü-
let-felügyelõk részére meghatározott feladatok.

Alkalmazási feltételek:
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet I. számú mellékletében az I/13. köz-
terület-felügyelõi feladatkörnél a II. besorolási osztályhoz
meghatározott középiskolai végzettség és (rendõr, határ-
rendész) szakképesítés, vagy közterület-felügyelõi vizsga,

– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– munkakörre való egészségügyi alkalmasság.

Elõnyt jelent:
– közterület-felügyelõi vizsga,
– rendészeti igazgatásban szerzett gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget, képesítést igazoló dokumentumok má-

solatait.

A pályázatot

2008. június 20-ig

lehet benyújtani Heves város jegyzõjéhez 3360 Heves, Er-
zsébet tér 2. címre postán vagy személyesen. A borítékon
kérjük feltüntetni: „Közterület-felügyelõi pályázat”.

Az állás betöltésérõl a jegyzõ dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. június 30.,

annak eredményérõl az elbírálást követõ 8 napon belül a
pályázók értesítést kapnak.

Az állás azonnal betölthetõ.

További információ:
– a munkakörrel kapcsolatban: Domján Róbert iroda-

vezetõ, tel.: 06 (36) 546-146,
– a jogviszonnyal kapcsolatban: Hallai Ferenc humán-

politikai ügyintézõ, tel.: 06 (36) 546-115.

Kistarcsa Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

közterület-felügyelõ munkatársat keres
az Igazgatási osztályra

Feladatok: a közterület-felügyeletrõl szóló 1999. évi
LXIII. törvényben meghatározott feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– középiskolai végzettség (érettségi bizonyítvány),
– a közterület-felügyelõk egészségi, fizikai és pszicho-

lógiai alkalmassági követelményeirõl szóló 78/1999.
(XII. 29.) EüM–BM együttes rendelet szerinti alkalmas-
ság.

Elõnyt jelenthet:
– közterület-felügyelõi, közbiztonsági gyakorlat,
– köztisztviselõi alapvizsga,
– személy- és vagyonõri vizsga,
– közterület-felügyelõi OKJ-s szakképesítés.

A pályázathoz csatolni kell:
– fényképes szakmai önéletrajzot,
– képesítést tanúsító okiratok másolatát,
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– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk

megismerhetik a pályázó anyagát.

Illetmény és juttatások a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvényben és a közterület-felügye-
lõk egyenruha-ellátásáról, a felügyelõi jelvényrõl és szol-
gálati igazolványról szóló 46/1999. (XII. 8.) BM rendelet-
ben meghatározottak szerint.

A pályázat benyújtásának (beérkezésének) határideje: a
Belügyi Közlönyben történõ megjelenést (2008. június 5.)
követõ 15. nap 12 óra.

A pályázatot postai úton vagy személyesen, zárt borí-
tékban, Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatal, 2143 Kis-
tarcsa, Szabadság út 48. címre kell eljuttatni. Jelige: „Köz-
terület-felügyelõi pályázat”.

Az elbírálás határideje: a benyújtási határidõt követõ
15 napon belül.

A munkakör betölthetõ: 2008. július 1-jétõl.
A pályázatokat a jegyzõ, a kinevezési jogkör gyakorlója

bírálja el.
Az álláshellyel kapcsolatban további felvilágosítás a

(28) 507-149-es telefonszámon kapható.
A pályázat kiírója fenntartja a pályázatok eredményte-

lenné nyilvánításának jogát.

Kistarcsa Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

építéshatósági-mûszaki ügyintézõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló, módo-

sított 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet által elõírt egyetemi
vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki szak-
képzettség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga,
– legalább 3 éves közigazgatási gyakorlat,
– legalább felhasználói szintû számítógépes ismeret.

A pályázathoz mellékelni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– iskolai végzettséget tanúsító oklevél másolatát,
– szakmai önéletrajzot,
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk

megismerhetik a pályázó anyagát.

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

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést (2008. június 5.) követõ 15. nap.

A pályázat elbírásának határideje: a benyújtási határidõt
követõ 10 napon belül.

Eredményes pályázat esetén a határozatlan idõre szóló
kinevezés 6 hónap próbaidõ kikötésével, a döntést köve-
tõen azonnal betölthetõ.

A pályázatot zárt borítékban, „Építési ügyintézõ” meg-
jelöléssel, Kistarcsa Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal jegyzõjéhez lehet benyújtani. Cím: 2143 Kistar-
csa, Szabadság u. 48. Tel.: 06 (28) 507-132.

A pályázatokat a jegyzõ, a kinevezési jogkör gyakorlója
bírálja el.

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

Pázmándfalu–Nyalka–Táp községek körjegyzõje
pályázatot hirdet

Pázmándfalu–Nyalka–Táp Körjegyzõség
pénzügyi ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– legalább szakirányú középfokú végzettség (közgaz-

dasági középiskola),
– felhasználói szintû számítógépes ismeret.

Elõnyt jelent:
– költségvetési szervnél szerzett szakmai gyakorlat és

mérlegképes könyvelõi szakképesítés.

Ellátandó feladatok:
– nem rendszeres kifizetések számfejtése, ezzel kap-

csolatos jelentések elkészítése,
– kiadások-bevételek kontírozása, könyvelése,
– analitikák elkészítése.

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

A köztisztviselõi kinevezés 6 hónapos próbaidõvel ha-
tározatlan idõre szól, a munkakört napi 6 órás munkaidõ-
ben kell ellátni.

Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. alapján.
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A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben
történõ megjelenést (2008. június 5.) követõ 15 napon
belül.

A pályázatot zárt borítékban Pázmándfalu–Nyalka–
Táp körjegyzõjéhez lehet benyújtani. Cím: Pázmándfalu–
Nyalka–Táp Körjegyzõség, 9095 Pázmándfalu, Fõ u. 64.

További felvilágosítás kérhetõ: Kovács Szabolcs kör-
jegyzõtõl, tel.: (96) 470-070.

Szervezeti hírek

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Az Egészségügyi Minisztérium
közleménye

az Országos Élelmiszerbiztonsági
és Táplálkozástudományi Intézet
alapító okiratának módosításáról

Az Egészségügyi Minisztérium az Országos Élelmi-
szerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet alapító
okiratának módosítását a következõk szerint teszi közzé:

„Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 88. §-ában foglaltak alapján az Országos Élelmiszer-
biztonsági és Táplálkozástudományi Intézetnek – az
Egészségügyi Közlöny 2005. évi 3. számában közzétett
alapító okiratát – a pénzügyminiszterrel egyetértésben az
alábbiak szerint módosítom.

1. Az alapító okirat 1.1.–1.2. pontjai helyébe az alábbi
rendelkezések lépnek:

„1.1. Magyar elnevezése: Országos Élelmezés- és
Táplálkozástudományi Intézet, rövid neve: OÉTI (továb-
biakban: Intézet)

1.2. Angol elnevezése: National Institute for Food
and Nutrition Science (rövid neve: NIFNS)”

2. Az alapító okirat 1.8. pontja helyébe az alábbi rendel-
kezés lép és kiegészül a következõ 1.9. ponttal:

„1.8. Gazdálkodási jogkör: részben önállóan gazdál-
kodó szerv, az elõirányzatai feletti rendelkezési jogosult-
ság szempontjából részjogkörrel rendelkezõ költségvetési
szerv.

A pénzügyi-gazdasági tevékenységet a felügyeleti szerv
által jóváhagyott részletes együttmûködési megállapodás
szerint az Országos Tisztifõorvosi Hivatal látja el, mely
nem érinti az OÉTI szakmai tevékenységét.

1.9. Az Intézet tevékenységeinek tevékenységi körök
szerinti (TEÁOR) besorolása:

TEÁOR: 712 000 Egyéb mûszaki vizsgálat, elemzés.”

3. Az alapító okirat 2. pontja helyébe az alábbi rendelke-
zések lépnek:

„2. Az Intézet állami feladatként ellátandó alaptevé-
kenysége:

2.1. Az Intézet részt vesz az élelmezés- és táplálko-
zás-egészségügyi tevékenységgel, az egészséges életmód-
dal összefüggõ kormányzati munka megalapozásában, a
döntés-elõkészítõ, kutató, szervezõ és szolgáltató felada-
tok ellátásában, és kiemelten az Európai Unió keretein be-
lüli tagországi mûködést elõsegítõ jogharmonizációs cé-
lok és tevékenység megvalósításában. Az Intézet a Magyar
Köztársaság egész területére kiterjedõen, állami feladat-
ként alaptevékenységet lát el a táplálkozás, az élelme-
zés-egészségügy, bizonyos típusú élelmiszerek, az élelmi-
szerbiztonság és a kozmetikumok (továbbiakban: szakte-
rület) területén.

2.2. Az Intézet az élelmezés, néptáplálkozási, betegélel-
mezési és a dietetika szakterületén az Állami Népegész-
ségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat gyógyító-megelõzõ,
szakmai-módszertani, képzõ, továbbképzõ, tudományos-ku-
tató, nyilvántartó, koordináló, szakmai felügyeleti, szak-
értõi feladatokat ellátó alapintézménye.

2.3. Részt vesz a lakosság egészségvédelmének és
a betegségek megelõzésének érdekében az élelmezéssel,
a táplálkozástudománnyal, élelmezés-egészségüggyel,
gyógy-élelmezéssel összefüggõ, prevenciót szolgáló in-
tézkedések elõkészítésében és végrehajtásában.

2.4. Az Intézet szakterületén elvégzi a szakmai-mód-
szertani irányítással, a szakmai képzéssel és továbbkép-
zéssel, a tudományos kutatással, valamint a nemzetközi
kapcsolattartással összefüggõ feladatokat, továbbá a tevé-
kenységi körébe tartozó szakértõi, speciális szolgáltató
feladatokat.

2.5. Alaptevékenysége keretében:
a) döntés-elõkészítési,
b) véleményezési,
c) szakmai-módszertani, szakmai irányítási,
d) szervezési,
e) tudományos kutatási,
f) képzési, továbbképzési,
g) a feladatkörét érintõ jogszabály-elõkészítõ,
h) az Európai Közösségi jogharmonizációból adódó fel-

adatok végrehajtásában közremûködõ, valamint
i) adatgyûjtési, adattárolási, adatfeldolgozási és elem-

zési munkát végez.”

4. Az alapító okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelke-
zések lépnek:

„3. Alaptevékenységgel összefüggõ tevékenységi körök:
3.1. Kormányzati munkát segítõ döntés-elõkészítõ tevé-

kenység keretében:
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3.1.1. Közremûködés az élelmezés- és táplálkozás-egész-
ségügyi, valamint az egészséges életmóddal összefüggõ
kormányzati tervezés megalapozásában, a tervezetek el-
készítésében és véleményezésében.

3.1.2. Részvétel a Nemzeti Élelmezési és Táplálkozási
Politika, és más, élelmezés- és táplálkozás-egészség-
üggyel, továbbá az egészséges életmóddal kapcsolatos
nemzeti vagy térségi programok, stratégiák, koncepciók
kidolgozásában, elfogadtatásában, mûködtetésében, szükség
szerinti korszerûsítésében.

3.1.3. A lakosság élelmezéssel és táplálkozással össze-
függõ állapotának, az élelmiszertudomány,, a táplálko-
zás-egészségügy, és a táplálkozástudományi alapelvek ér-
vényesülésének figyelemmel kísérése, a fejlesztési lehetõ-
ségek hazai és nemzetközi tapasztalatainak elemzésével és
értékelésével.

3.1.4. Részvétel az egészséges közétkeztetés alapelvei-
nek kidolgozásában, a lakosság egészséges táplálkozásra
való nevelésében.

3.1.5. A rendelkezésére álló eszközök segítségével az
egészséges táplálkozást elõsegítõ élelmiszerek elõállítá-
sának ösztönzése.

3.1.6. A Nemzeti Táplálkozási Ajánlások kidolgozása,
rendszeres felülvizsgálata, szükség esetén módosítása.

3.1.7. A Nemzeti Tápanyag-táblázat idõszerû és kor-
szerû változatának rendszeres kiadása.

3.1.8. A táplálkozás-egészségügyi kockázatbecslés, ha-
tásvizsgálatok, és állapotfelmérések végzése, rendsze-
rének és módszertanának fejlesztése.

3.1.9. Közremûködés az élelmiszerekkel, az étrend-ki-
egészítõkkel, a különleges táplálkozási célú élelmisze-
rekkel, az új élelmiszerekkel, a tápanyag-összetétellel és
egészségre vonatkozó állítással ellátott, továbbá a vitami-
nokkal és ásványi anyagokkal kiegészített élelmiszerek-
kel, valamint a kozmetikumok biztonságával, továbbá táp-
lálkozás-egészségüggyel összefüggõ jogszabályok, irány-
elvek, irányelvek, és egyéb szabályozó eszközök eszközök
elõkészítésében, véleményezésében.

3.2. Az alaptevékenységhez kapcsolódó feladatok
végrehajtása során:

3.2.1. Közremûködés a lakosság táplálkozással és a
kozmetikumok biztonságával összefüggõ egészségi álla-
potának felmérését és javítását segítõ és szolgáló mérõ,
megfigyelõ, elemzõ, ellenõrzõ rendszerek, statisztikai
adatfelvételek összehangolásában, a kapcsolódó monito-
ring és kockázatbecslési tevékenység ellátásában. Az így
nyert információk tárolása, feldolgozása, rendszerezése és
felhasználása a miniszter és az országos tiszti fõorvos dön-
téseinek és a hazai és nemzetközi adatszolgáltatások meg-
alapozásához.

3.2.2. Az ÁNTSZ területi és helyi szervei élelmezés- és
táplálkozás-egészségügyi szakmai tevékenységének vég-
zéséhez szakmai, módszertani segítség nyújtása.

3.2.3. Az ÁNTSZ területi és helyi szerveinél mûködõ,
az élelmezés, a betegélelmezés, a dietetikai szakellátás el-
lenõrzésében, valamint egyéb táplálkozás-egészségügyi
vizsgálatokban részt vevõ laboratóriumok részére segít-
ségnyújtás a szakmai feladatok teljesítéséhez.

3.2.4. Részvétel az élelmiszer-fogyasztással, a táplálko-
zással és az egészséges életmóddal összefüggõ vonatkozá-
sú országos és európai uniós programok végrehajtásával
kapcsolatos általános feladatok megoldásában.

3.2.5. Közremûködés az élelmiszer-fogyasztás és
egészséges táplálkozás területén tájékoztatási, szemlélet-
formálási, oktatási, továbbképzési, ismeretterjesztési és
közgyûjteményi feladatok ellátásában.

3.2.6. Az Intézeten belül a meghatározott tevékeny-
ségekre akkreditált laboratóriumok feladatainak ellátása.
A laboratóriumi minõségbiztosítási rendszerek koordiná-
lása, támogatása.

3.2.7. Az élelmiszer eredetû megbetegedések és esemé-
nyek adatainak gyûjtése, elemzése, továbbítása nemzeti és
nemzetközi adatbázisokba.

3.2.8. Részvétel az élelmezés, a táplálkozás, és az
egészséges életmód kialakítása területén felmerülõ kuta-
tási, fejlesztési feladatokban, beleértve ilyen jellegû kuta-
tások önálló végzését is.

3.2.9. Közremûködés az EU tagországi mûködéssel
összefüggõ szakértõi és szakterületi feladatok ellátásában.

3.2.10. Közremûködés az élelmiszerekkel, az élelme-
zéssel és táplálkozással, valamint egészségüggyel foglal-
kozó nemzetközi szervezetek munkájában.

3.2.11. Együttmûködés a táplálkozással, élelmezéssel és
egészségüggyel, valamint a kozmetikumok biztonságával
foglalkozó nemzeti és nemzetközi szervezetekkel.

3.2.12. A gyógy-élelmezési, dietetikai területen szakmai
és módszertani háttér biztosítása. E feladata ellátásához
szükséges adatgyûjtési és helyszíni vizsgálati feladatokat
az ÁNTSZ területi és helyi szerveivel együttmûködésben
gyakorolja.

3.2.13. A betegélelmezés, diétás kezelés szempontjából
értékeli az ide vonatkozó adatokat és kidolgozza javaslatait.

3.3. Engedélyezési, szakértõi, szakvéleményezési, re-
gisztrációs és minõsítési tevékenység végzése:

3.3.1. Közremûködés a hatósági tevékenység szakmai
megalapozását célzó felmérésekben, szakvéleményezésben.

3.3.2. Közremûködés az új élelmiszerek engedélyezési
és notifikációs rendszeréhez kapcsolódó szakhatósági fel-
adatok ellátásában.

3.3.3. Együttmûködés az európai uniós tagállami mû-
ködés keretében történõ notifikációs, bizonyos engedélye-
zési és adatszolgáltatási feladatokban.

3.3.4. A külön jogszabályokban meghatározott engedé-
lyezési, regisztrációs és nyilvántartási feladatok ellátása.

3.3.5. Az alaptevékenységgel összefüggõ szolgáltatások,
igazgatási-szolgáltatási tevékenységek ellátása.
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3.4. Az alaptevékenységen belül, az alaptevékenység
feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben
lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott ki-
használása érdekében – nem nyereségszerzés céljából –
végez:

3.4.1. Felkérésre az élelmezéssel és/vagy táplálkozással
összefüggõ egészségi állapotra és szokásokra vonatkozó
országos vagy regionális reprezentatív felméréseket, vizs-
gálatot végez, illetve koordinál és elvégzi az ehhez szüksé-
ges laboratóriumi vizsgálatokat, hatásvizsgálatokat és
egyéb tevékenységeket.

3.4.2. Könyvkiadás, idõszaki kiadvány kiadása, egyéb
szakmai és tájékoztató anyagok kiadása, közigazgatást ki-
egészítõ szolgáltatás, felnõtt- és egyéb oktatás, máshova
nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység,
egyéb nyomdai tevékenység, szoftverkészítés, szakértõi,
szaktanácsadói tevékenység, kutatás, laboratóriumi vizs-
gálatok végzése, tudományos, szakmai, ismeretterjesztõ
rendezvények, bemutatók, kiállítások szervezése, adat-
feldolgozás, adatbanki tevékenység, egyéb számítástech-
nikai tevékenység.”

5. Az alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbi rendelke-
zések lépnek:

„5. Az Intézet szervezeti rendszere:
5.1. Az Intézet egyszemélyi felelõs vezetõje a fõigaz-

gató. A fõigazgatót pályázat útján az országos tiszti fõor-

vos bízza meg a feladatok ellátásával, menti fel, továbbá
gyakorolja a fegyelmi jogkört egyéb munkáltatói jogokat.

5.2. Az Intézet fõigazgató-helyetteseit pályázat alapján
a fõigazgató nevezi ki, menti fel, továbbá gyakorolja az
egyéb munkáltatói jogokat.

5.3. Az Intézet dolgozói felett a munkáltatói jogkört a
fõigazgató gyakorolja.”

6. Az alapító okirat jelen módosítása alapján el kell ké-
szíteni az Intézet Szervezeti és mûködési szabályzatának
módosítását, valamint az alapító okirat 1.8. pontjában
meghatározott együttmûködési megállapodást, amelyeket
a fõigazgató jelen módosítás kiadásától számított két hó-
napon belül köteles a felügyeleti szervéhez jóváhagyásra
felterjeszteni.

A Szervezeti és mûködési szabályzat módosítása a fel-
ügyeleti szerv jóváhagyásával lép érvénybe.

7. Az alapító okirat jelen módosítása 2008. május 9-én
lép érvénybe.

Dr. Horváth Ágnes s. k.,
egészségügyi miniszter

Egyetértek:

Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter
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MÉRLEGBESZÁMOLÓK

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 2007. évi egyszerûsített beszámolójának mérlege

Adatok E Ft-ban

Sorszám A tétel megnevezése Elõzõ év
Elõzõ év(ek)
helyesbítései

2007. 12. 31.

a b c d e

1. A) Befektetett eszközök 103 626 94 729
2. B) Forgóeszközök 7 761 480 11 047 459
3. C) Aktív idõbeli elhatárolások 223 432 251 337
4. Eszközök (aktívák) összesen 8 088 538 11 393 525
5. D) Saját tõke 404 067 951 817
6. E) Céltartalék 0 37 035
7. F) Kötelezettségek 753 131 676 120
8. G) Passzív idõbeli elhatárolások 6 931 340 9 728 553
9. Források (passzívák) összesen 8 088 538 11 393 525

Adatok E Ft-ban

Sorszám A tétel megnevezése Elõzõ év
Elõzõ év(ek)
helyesbítései

2007. 12. 31.

a b c d e

1. A) Összes közhasznú tevékenység bevétele 4 706 570 0 3 951 467
2. B) Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0
3. C) Összes bevétel 4 706 570 0 3 951 467
4. D) Közhasznú tevékenység ráfordításai 4 635 137 3 403 717
5. 1. Anyag jellegû ráfordítások 224 082 406 119
6. 2. Személyi jellegû ráfordítások 477 893 613 346
7. 3. Értékcsökkenési leírás 29 781 35 786
8. 4. Egyéb ráfordítás 3 894 624 2 348 049
9. 5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai 5 454 0

10. 6. Rendkívüli ráfordítások 3 303 417
11. E) Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0
12. F) Összes ráfordítás 4 635 137 3 403 717
13. G) Adózás elõtti eredmény
14. H) Adófizetési kötelezettség
15. I) Tárgyévi eredmény
16. J) Tárgyévi közhasznú eredmény 71 433 547 750

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

17. A) Személyi jellegû ráfordítások 613 346
18. 1. Bérköltség 423 827
19. ebbõl: – megbízási díjak 22 133
20. – tiszteletdíjak 36 299
21. 2. Személyi jellegû kifizetések 58 670
22. 3. Bérjárulékok 130 849
23. B) A szervezet által nyújtott támogatások 2 778 317
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A közhasznú egyszerûsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint
készítették el. A közhasznú egyszerûsített éves beszámoló az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 2007. decem-
ber 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Budapest, 2008. május 31.

Entz Béláné s. k., Vértes János s. k.,
bejegyzett könyvvizsgáló a kuratórium elnöke

MKVK: 003159

A Pro Progressio Alapítvány (adószám: 18228366-2-43, 1111 Budapest, Mûegyetem rkp. 3.)
2007. évi közhasznú tevékenységének fõbb adatai

Adatok E Ft-ban

A) Befektetett eszközök 1 966
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök 1 966
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B) Forgóeszközök 270 123
I. Készletek
II. Követelések 136
III. Értékpapírok 301 186
IV. Pénzeszközök 99 460
C) Aktív idõbeli elhatárolások 110

Eszközök (aktívák) összesen 402 858

D) Saját tõke 99 245
I. Induló tõke 250
II. Tõkeváltozás 74 616
III. Lekötött tartalék
IV. Értékesítési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbõl 24 379
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbõl
E) Céltartalékok 50 000
F) Kötelezettségek 243 446
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 243 446
G) Passzív idõbeli elhatárolások 10 167

Források összesen 402 858

Az Alapítvány célja a BME-n és feladatainak ellátásához vele együttmûködõ intézményekben az oktatáshoz és a ma-
gas szintû oktatás nélkülözhetetlen környezetét képezõ kutatáshoz szükséges feltételek javítása annak érdekében, hogy a
szellemi tõke a tudomány nemzetközi fejlõdésének irányai mentén folyamatosan gyarapodjon, a nemzeti és egyetemes
értékteremtés szerves része legyen.

Az Alapítvány a fenti cél megvalósításához hallgatói és kutatói ösztöndíjak biztosításával járul hozzá.
A közhasznú cél megvalósításában 8 fõs kuratórium mûködik közre. A kuratórium tagjai térítés nélkül végzik

munkájukat.
A könyvvizsgáló által jóváhagyott közhasznúsági jelentés megtekinthetõ az Alapítvány titkárságán, valamint a

www.proprogressio.bme.hu honlapon és a BME Egyetemi Értesítõjében.

Az Alapítvány kuratóriuma
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HITELESÍTÕ ZÁRADÉK

A közhasznú egyszerûsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általá-
nos számviteli elvek szerint készítették el. A közhasznú egyszerûsített éves beszámoló az Alapítvány 2007. decem-
ber 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Budapest, 2008. 04. 28.
Szilágyi Dezsõ s. k.,
bejegyzett könyvvizsgáló

Tagsági igsz.: 004653

A VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság
2007. évi éves beszámolója

MÉRLEG

Eszközök (aktívák) Adatok E Ft-ban

Sorszám A tétel megnevezése Elõzõ év Tárgyév

01. A) Befektetett eszközök 817 880 823 401
02. I. Immateriális javak 73 397 195 146
10. II. Tárgyi eszközök 731 835 614 860
18. III. Befektetett pénzügyi eszközök 12 648 13 395
26. B) Forgóeszközök 717 223 766 690
27. I. Készletek 34 542 171 407
34. II. Követelések 143 056 179 041
40. III. Értékpapírok 0 0
45. IV. Pénzeszközök 539 625 416 242
48. C) Aktív idõbeli elhatárolások 340 858 430 083
52. Eszközök összesen 1 875 961 2 020 174

Források (passzívák) Adatok E Ft-ban

Sorszám A tétel megnevezése Elõzõ év Tárgyév

53. D) Saját tõke 507 560 430 490
54. I. Jegyzett tõke 389 330 389 330
57. III. Tõketartalék 49 238 49 238
58. IV. Eredménytartalék 68 318 68 992
61. VII. Mérleg szerinti eredmény 674 –77 070
62. E) Céltartalékok 10 428 147 300
66. F) Kötelezettségek 811 814 681 750
71. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0
80. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 811 814 681 750
90. G) Passzív idõbeli elhatárolások 547 122 760 634
94. Források összesen 1 876 924 2 020 174
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ÖSSZKÖLTSÉGELJÁRÁSSAL KÉSZÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁS

Adatok E Ft-ban

Sorszám A tétel megnevezése Elõzõ év Tárgyév

I. Értékesítés nettó árbevétele 372 016 737 363
II. Aktivált saját teljesítmények értéke –61 223 135 901
III. Egyéb bevételek 4 436 100 5 075 871
IV. Anyag jellegû ráfordítások 1 187 400 1 060 007
V. Személyi jellegû ráfordítások 2 534 667 2 565 153
VI. Értékcsökkenési leírás 219 719 177 373
VII. Egyéb ráfordítások 928 953 2 328 035
A) Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye –123 846 –181 433

VIII. Pénzügyi mûveletek bevételei 1 388 4 660
IX. Pénzügyi mûveletek ráfordításai 5 588 3 640
B) Pénzügyi mûveletek eredménye –4 200 1 020
C) Szokásos vállalkozási eredmény –128 046 –180 413
X. Rendkívüli bevételek 128 725 103 416
XI. Rendkívüli ráfordítások 5 1
D) Rendkívüli eredmény 128 720 103 415
E) Adózás elõtti eredmény 674 –76 998

XII. Adófizetési kötelezettség 72
F) Adózott eredmény 674 –77 070
G) Mérleg szerinti eredmény 674 –77 070

KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS
2007. év

Adatok E Ft-ban

Sorszám A tétel megnevezése Elõzõ év Tárgyév

1. A) Összes közhasznú tevékenység bevétele 4 568 273 6 026 355
2. 1. Közhasznú célok mûködésére kapott támogatás 4 526 237 5 158 217
3. a) alapítótól 2 449 581 2 066 169
4. b) központi költségvetéstõl 2 076 656 3 092 048
8. 3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel 62 002 709 896

10. 5. Egyéb bevétel 36 872 25 537
11. 6. Aktivált saját teljesítmények értéke –56 838 132 705
14. B) Vállalkozási tevékenység bevétele 313 118 27 660

B/1. Vállalkozási tevékenység saját term. készlet állományváltozása –4 385 3 196
15. C) Összes bevétel 4 877 006 6 057 211
16. D) Közhasznú tevékenység ráfordításai 4 545 184 6 080 897
17. 1. Anyag jellegû ráfordítások 1 065 183 1 047 300
18. 2. Személyi jellegû ráfordítások 2 347 341 2 542 980
19. 3. Értékcsökkenési leírás 212 869 176 461
20. 4. Egyéb ráfordítások 916 730 2 310 543
21. 5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai 3 056 3 612
22. 6. Rendkívüli ráfordítások 5 1
23. E) Vállalkozási tevékenység ráfordításai 331 148 53 312
24. 1. Anyag jellegû ráfordítások 122 217 12 707
25. 2. Személyi jellegû ráfordítások 187 326 22 173
26. 3. Értékcsökkenési leírás 6 850 912
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Sorszám A tétel megnevezése Elõzõ év Tárgyév

27. 4. Egyéb ráfordítások 12 223 17 492
28. 5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai 2 532 28
29. 6. Rendkívüli ráfordítások 0 0
30. F) Összes ráfordítás 4 876 332 6 134 209
31. G) Tárgyévi közhasznú eredmény 23 089 –54 542
32. H) Tárgyévi vállalkozási eredmény –22 415 –22 456
33. I) Adózás elõtti eredmény 674 –76 998
34. J) Adófizetési kötelezettség 72
35. K) Tárgyévi eredmény 674 –77 070

A VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság mint közhasznú szervezet a társadalom
közös szükségleteinek kielégítését szolgáló 2007. évben folytatott közhasznú tevékenységérõl – az 1997. évi CLVI. tör-
vény 19. §-a alapján – elkészített közhasznúsági jelentése, valamint éves beszámolója a VÁTI Kht. székhelyén (1016
Budapest, Gellérthegy u. 30–32.) megtekinthetõk.

AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATAI

Összefoglaló
az egyes onkológiai szûrési programokra fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenõrzésérõl (0805)

Hazánkban évente mintegy 32 ezer ember rosszindulatú daganatos betegség következtében hal meg és közülük több
mint 7 ezer fõ emlõ-, méhnyak-, vastag- és végbéldaganat miatt, ezzel az adattal az OECD-tagállamok között a dagana-
tok okozta halálozásban hazánk az utolsó helyen állt. A 100 000 fõre jutó korstandardizált halálozás 346 fõ, míg az
OECD-átlag 227 fõ volt. A szervezett szûrések bevezetéséhez és eredményességének megítéléséhez nemzetközi szak-
mai szervezetek ajánlásokat fogalmaztak meg és ezek szerint a szervezett lakosságszûrés az emlõ, méhnyak, vastag- és
végbél területén bizonyítottan hatásos. A 46/2003. (IV. 16.) OGY-határozattal jóváhagyott népegészségügyi program
rendelkezik a szervezett onkológiai szûrõvizsgálatokról.

Az ellenõrzés a 2001–2006 közötti idõszakra irányult, a változásokat az egyeztetési folyamat lezárásáig figyelemmel
kísérte. Helyszíni ellenõrzést az Egészségügyi Minisztériumnál, az Országos Tisztifõorvosi Hivatalnál, az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárnál és a Nemzeti Rákregiszternél végeztünk.

Az ellenõrzés során azt vizsgáltuk, hogy megfelelõen hasznosultak-e az emlõ-, méhnyak-, vastag- és végbélszûrések-
re tervezett és ráfordított költségvetési források; a programok végrehajtásában érvényesült-e az egyenlõ hozzáférés, a
morbiditási adatokkal összhangban; a szûrési programok eredménye megmutatkozott-e a regisztrált új betegek számá-
ban és az ellátásuk költségeiben.

Az ellenõrzés fõbb megállapításai:
A szervezett szûrõvizsgálatok összehangolása, szervezése és felügyelete az ÁNTSZ feladata.
A szûrõvizsgálatok eredményességének mutatója a halálozás csökkenése, ami a szûrés bevezetését követõ 5–7 évvel

mutatható ki, amennyiben a részvételi arány megfelelõen magas. A vizsgált idõszakban mindhárom szûréssel megcélzott
daganattípus esetén kismértékben csökkent a halálozás, de ebbõl a szûrõvizsgálatok eredményességére nem vonható le
következtetés, mert a jelenlegi információs rendszer ennek mérésére alkalmatlan.

Az országos adatbázisok (OEP, ÁNTSZ, Rákregiszter, KSH) elkülönítetten mûködnek, ezért a szûrések eredményes-
sége és hatékonysága nem mérhetõ és nem igazolható. A szûrésre vonatkozó mutatók, a megbetegedések az egészség-
ügyi ellátások és ezek finanszírozási adatai „nem futnak össze” egy kézbe, nincs ellenõrzött, integrált információs rend-
szer, nem épült ki a szûrés minõségbiztosítási monitoring része, és az adatok validitása sem biztosított. Az ÁNTSZ a
szervezett szûréssel kapcsolatban egészségügyi adatot nem gyûjthet, és nem kezelhet, ezért felügyeleti feladatait – rész-
ben adatvédelmi okok miatt – nem tudja teljeskörûen ellátni.

A szervezett szûrések információs rendszerének kialakítására az ÁNTSZ 2002-ben közbeszerzés útján 78,0 M Ft-os
beruházást bonyolított. A megvalósulás során a kivitelezõ nem tett eleget szerzõdéses kötelezettségének. A rendszer a
kivitelezési hiányosságok és egészségügyi adatvédelmi-adatkezelési jogi akadályok miatt részlegesen mûködik.
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Az EüM a népegészségügyi program éves elõrehaladásáról, ezen belül a szûrõprogramok eredményességérõl beszá-
molási kötelezettséggel tartozik az Országgyûlésnek. A beszámolók – az említett hiányosságok miatt – nem megbízható
mutatókra épülnek és évenként össze nem hasonlítható adatokat tartalmaznak, így téves képet mutatnak a programok
elõrehaladásáról.

A népegészségügyi szûrések hatékonyságának mutatója a részvételi arány, mert a mutató folyamatos magas szintje
esetén várható a halálozás csökkenése. E mutató alapján egyik program sem hatékony, mert nem értek el, illetve tenden-
ciájukban nem mutatnak folyamatosan magas részvételi arányt, ezért várhatóan egyik program sem fogja teljesíteni az
„Egészség Évtizede” program által kitûzött célt.

A szûrési protokollok követik a nemzetközi ajánlásokat az emlõ- és vastagbélszûrés tekintetében, a méhnyakszûrés
protokollja azonban ettõl eltér. A protokollok ágazatirányítói kihirdetése elmaradt.

A szûrés szervezeti hátterében nem egyértelmûek az irányítási, szervezési és végrehajtási szintek, ami a feladatellátás
és a felelõsség kérdésének rendezetlenségét okozza. Az ágazatirányító a szûrések irányításához szükséges döntéseket
– adatkezelés, módszertan, információs rendszer – nem teljeskörûen hozta meg. Az elmaradt döntések a mindenkori ága-
zatirányító felelõsségi körébe tartoznak, mint az is, hogy 2008-tól az EüM nem finanszírozza a vastagbélszûrés szervezé-
sét és felfüggesztette a programot. Ezzel az OGY-határozattal ellentétes döntést hozott.

A szervezett szûrõprogramok bevezetésekor finanszírozásuk nem volt elõre kidolgozott. A szûrési szolgáltatás költsé-
gét többletforrás bevonása nélkül a járóbeteg-szakellátás (korábban is létezõ) elõirányzata terhére vezették be. Az
E. Alap emlõszûrési kiadása 2002–2007 között 4778,5 M Ft, a méhnyakszûrésé 892,1 M Ft volt. A vastagbélszûrés rá-
fordításai szûrõkód hiányában nem elkülöníthetõek, így csak a székletvérvizsgálatok együttes adatai állnak rendelkezés-
re, amelyek 2002–2007 között 249,9 M Ft-ot tettek ki. A népegészségügyi programok forrásainak fokozatos szûkülése
ellenére 2003–2007 között az ÁNTSZ évente közel azonos összeget 200,0–250,0 M Ft-ot, összesen 1127,3 M Ft-ot for-
dított onkológiai szûrés-szervezésére a központi költségvetésbõl.

A szûrések bonyolításában és következményes kezelésében az intézményeket ellenérdekeltté teszi a TVK, kiemelten
igaz ez a vastagbélszûrésre, ahol maga a szûrési tevékenység is korlátozás alá esik szemben a méhnyak- és emlõszûrés fi-
nanszírozásával, amely 2006 júliusa óta mentes a korlátozás alól.

2007. november–december hónapban a Miniszterelnöki Hivatal 7 városban szervezett Szûréssel az Életért Programot
(SZÉP), amelyre 300 M Ft-ot fordított, ez nem terjedt ki az ÁNTSZ által szervezett szûrési típusokra. A programnak ré-
sze volt a daganatos megbetegedések megelõzésére irányuló tevékenységek támogatása, ezen belül figyelemfelhívás a
szervezett szûrõprogramokra.

Javasoltuk a Kormánynak, hogy számoltassa be az ágazatirányítót az onkológiai szûrõprogramok Országgyûlés által
meghatározott céljainak teljesítésérõl; módosítsa a finanszírozási Kormányrendeletet a szûréseket követõ kezelések fi-
nanszírozási korlátozásának megszüntetésével (TVK alóli mentesítésével) és kezdeményezze – az egészségügyi és a
hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló 1997. évi XLVII. tv. módosítását – a szûrési
programok átláthatóságának és a betegutak követhetõségének érdekében; továbbá az ÁSZ ellenõrzési jogosultságának
biztosításáért kezdeményezze az adatkezelõk körének bõvítését a személy azonosító jel helyébe lépõ azonosítási módok-
ról és azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvényben (23. §), illetve az egészségügyi és a hozzájuk
kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló 1997. XLVII. törvényben (3. §).

Javasoltuk az egészségügyi miniszternek, hogy szerezzen érvényt a 46/2003. (IV. 16.) számú OGY-határozatnak, en-
nek keretében: hozza létre az onkológiai szûrés és a betegkövetés információs rendszerét, és kezdeményezze az ehhez
szükséges adatkezelési jogszabályok módosítását; szervezze újra a méhnyak- és a vastagbélszûrés rendszerét; a méh-
nyakszûrés módszertanát igazítsa a nemzetközi gyakorlathoz. Vizsgálja felül a mammográfiás munkahelyek és citopato-
lógiai laboratóriumok kapacitását, kezdeményezze a felesleges kapacitások felszámolását; dolgozza ki, rendelje el és el-
lenõrizze szûrési típusonként az egységes szûrési eljárást; alapozza az Országgyûlésnek szóló népegészségügyi beszá-
molókban a szûrõprogramok eredményességének megítélését nemzetközileg alkalmazott mutatókra; valamint biztosítsa
a szûrések kommunikációjára rendelkezésre álló uniós források eredményes, hatékony, gazdaságos felhasználását.

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

3370 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/24. szám



P á l y á z a t i f e l h í v á s
az „Idõsbarát Önkormányzat” Díj elnyerésére

a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
és az Önkormányzati Minisztérium gondozásában

A szociális és munkaügyi miniszter és az önkormány-
zati miniszter közös pályázatot hirdet önkormányzatok
számára az eddigi tevékenységük után az „Idõsbarát Ön-
kormányzat” Díj elnyerésére. A pályáztatással összefüggõ
teendõket a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Idõs-
ügyi Titkársága végzi.

Háttér
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének (a továbbiakban:

ENSZ) megfogalmazásában a XX. században következett
be a „hosszú élet forradalma”, amely jelentõs változásokat
hozott az egyén és a társadalom számára nemzeti és nemzet-
közi szinteken is. Magyarországon 1900 és 2000 között
szinte megduplázódott a születéskor várható élettartam
(várható élettartam: 1900-ban nõk: 38,2 év, férfiak: 36,6 év;
2000-ben nõk: 75,6 év, férfiak 67,1 év), s külön figyelemre
méltó, hogy milyen nagy különbség van a két nem elérhetõ
életkorában a nõk javára. Magyarországon további kihí-
vást jelent, hogy a hazai idõsek sokkal rosszabb állapotban
érik meg ezt az életszakaszt, mint európai uniós kortársaik.

Az 1991-ben megfogalmazott ENSZ Idõs Emberekkel
Foglalkozó Alapelvek szerint olyan idõspolitikára van
szükség, amely az egész élet során biztosítja a függetlensé-
get, a részvételt, a gondoskodást, az önmegvalósítást és a
méltóságot. Ezen elvek mentén országos szintû idõspolitika
határozza meg az idõsek generációs hátrányainak leküzdé-
sét, teljes társadalmi tagságuk megteremtését és megõrzé-
sét. Helyi szinten az önkormányzatok tehetnek a legtöbbet
az idõs lakosság társadalmi aktivitásának, fizikai és intel-
lektuális kapcsolódási lehetõségeiknek megõrzéséért.

Célkitûzés
Az „Idõsbarát Önkormányzat” Díj adományozásával az

alapítók azt a célt tûzték ki, hogy a Díj az önkormányzatok
idõsekért vállalt cselekvõ felelõsségét elismerje, hozzájá-
ruljon a helyi szintû aktív idõspolitika megerõsítéséhez és
a díjjal járó jutalommal a helyi idõsügyi tevékenység segí-
téséhez.

A díjazással és a díjátadáshoz kapcsolódó önkormány-
zati konferenciával kíván a két minisztérium hozzájárulni
ahhoz, hogy minél szélesebb körben a helyi politikaformá-
lók figyelme az idõsödés problémái felé forduljon, és in-
tézkedéseikkel, programjaikkal innovatív módon segítsék
elõ az idõsek közéletben való részvételét, hátrányaik le-
küzdését, életminõségük javítását, a bûnmegelõzés idõs-

ügyi feladatainak társadalmasítását, az idõsek üdültetésé-
nek hozzáférhetõvé tételét, a fogyasztóvédelmi rendelke-
zések széles körben történõ megismertetését. Mindezeket
az idõsügyért végzett önkormányzati tevékenység példa-
mutatóan eredményes gyakorlatának felkutatásával, díja-
zásával és közzétételével kívánják elérni a díj alapítói.

Ezen célkitûzésen belül különösen fontos, hogy ne csu-
pán a különbözõ törvények és jogszabályok által elõírt,
megfelelõ színvonalú ellátási kötelezettségeknek tegyen
eleget a helyi önkormányzat, hanem a helyi közösségek
életének minõségét szinten tartó, javító, az idõsügyet szol-
gáló rendszereket kialakító kezdeményezésekkel éljen, il-
letve azokat támogassa. Ezek sokszor nem igényelnek-
nagy befektetést. Fõként az odafigyelõ, együttmûködõ
döntéshozói és hivatali munka, valamint az önkormányzati
és támogatói erõforrások együttesen kellõ hátteret biztosít-
hatnak az e területen való eredmények eléréséhez. Nélkü-
lözhetetlen e tevékenység során az idõs ember lakóhelyé-
hez, családi környezetéhez igazodó ügyei figyelembevéte-
le, e sajátos közösség életének szervezése, az idõsek akti-
vitásának fenntartása, a közösségi ügyekbe való bevonása.

Különösen nagy hangsúlyt kap a hatékony idõspolitika
kialakítása és támogatása azokon a településeken, ahol a
lakosság nagy hányada idõskorú. Mindenütt, de ezeken a
településeken különösen az önkormányzat alapstratégiájá-
nak részévé kell váljon az idõseket érintõ kérdésekkel való
tudatos foglalkozás.

A Díjat pályázat útján azok a helyi önkormányzatok
nyerhetik el, amelyek a szociális gondoskodás körébe tar-
tozó kötelezõ alapfeladataikon túl:

a) aktív tevékenységükkel – különösen a pályázati lehe-
tõségek kihasználásával – elõsegítik az idõskorúak helyi
szervezeteinek mûködését, illetve hozzájárulnak szabad-
idõs programjaik megszervezéséhez,

b) példamutató együttmûködést alakítanak ki a kistérsé-
gük helyi önkormányzataival, valamint a helyi kisebbségi
önkormányzatokkal, illetve a civil szervezetekkel és a la-
kosság önkéntes segítõivel az idõskorúak életvitelének ja-
vítása érdekében,

c) a helyi közéletbe, illetve annak alakításába széleskörûen
bevonják az idõskorú polgárokat, illetve szervezeteiket,

d) az a)–c) pontokban meghatározottak megvalósításá-
val kialakították a helyi idõsbarát politika azon rendszerét,
amely hosszú távon biztosítja e területen az eredményes
mûködést.

A pályázatok elkészítése során kapjon különös figyelmet:
a) az állami és önkormányzati igazgatás kistérségi és re-

gionális átrendezõdésével összehangolt önkormányzati
idõsügyi kapcsolatépítés fejlesztése,
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b) az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetõségeinek
a helyi, térségi idõsügyi feladatok megoldásába történõ
minél szélesebb körû bevonása,

c) az új együttmûködési formákat keresõ idõsügyi civil
szervezõdések létrehozásának szorgalmazása, a külön-
bözõ térségi idõsügyi szervezetek, tanácsok megalakulá-
sának, mûködésének elõsegítése, valamint

d) az idõsek digitális esélyegyenlõségének elõmozdítá-
sára tett intézkedések.

A díjak és a díjátadás
A fenti célok elérését a következõkkel kívánja elismerni

a pályáztató:
1. A 6 legjobbnak ítélt pályamû benyújtójának a

2008. évi „Idõsbarát Önkormányzat” Díjat adományozza
és díjazottanként 1 000 000 Ft jutalomban részesíti.

2. Az Idõsek Világnapja alkalmából Idõsbarát Önkor-
mányzat konferenciát és díjátadó ünnepséget szervez.
A 6 legjobb pályamûvön túl a bírálóbizottság által példaér-
tékûnek minõsített pályamunkák is bemutatásra kerülnek.

3. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
(a továbbiakban: TÖOSZ) 1 TÖOSZ különdíjat ajánl fel a
bírálóbizottság által javasolt kistelepülésnek.

Ki és milyen módon pályázhat?
Pályázók köre:
Bármely helyi (települési, megyei, kerületi, fõvárosi)

önkormányzat, amennyiben eleget tesz mindazoknak a kü-
lönbözõ jogszabályokban elõírt ellátási kötelezettségek-
nek, amelyek az idõs lakosságról való gondoskodást bizto-
sítják, illetve a helyi szükségletekhez igazodva ezeket az
ellátásokat szakmailag elfogadható (innovatív) módon he-
lyettesíti.

Pályázat módja:
Pályázni írásos pályamûvek benyújtásával lehet, mely-

ben a pályázó önkormányzat bemutatja, hogy milyen helyi
rendszerét alakította ki az idõsügyi önkormányzati tevé-
kenységnek. A pályázati ûrlapban megadott formátum
szerint a pályázó önkormányzat idõsügyi tevékenységé-
nek, az önkormányzás során az idõsügyben meghatározó
értékeknek, elveknek, az idõsügyi fejlesztési elképelések-
nek és a már elért eredményeknek, hatásoknak az össze-
foglalásából kibontakozó kép bemutatása szükséges.

Fõbb értékelési szempontok
A pontos értékelési szempontokról és az értékelés me-

netérõl az „Értékelési szempontsor” címû dokumentumból
tájékozódhat.

Alapelv, hogy csak olyan pályázó kerülhet díjazásra,
amely jogszabályokban elõírt (egészségügyi, szociális, köz-
mûvelõdési stb.) ellátási kötelezettségeinek eleget tesz.

Ezen túlmenõen azonban az innovatív, ötletes, a meglé-
võ erõforrásokat kreatív módon az idõsek érdekében fel-
használó intézkedések, a lakossággal, lakossági csopor-
tokkal partneri viszonyban megvalósított tevékenységek
bemutatását is kéri a pályáztató.

Fontos szempont, hogy a pályamûbõl megismerhetõvé
váljon, hogy milyen önkormányzási elvek és milyen kon-
cepció(k) áll(nak) a helyi idõspolitika hátterében, mi hatá-
rozza meg az idõsek életét érintõ döntéshozást és döntés-
végrehajtást. Ugyanakkor a bírálóbizottság az alapján hoz-
za meg döntését, hogy az önkormányzat hol tart az alapel-
vek megvalósításában, mit tett: milyen kezdeményezések-
kel élt, illetve milyen kezdeményezéseket támogatott? Az
értékelés során figyelembe veszi majd a bírálóbizottság,
hogy az egyes pályázó önkormányzatok a maguk szintjén,
településmérettõl, rendelkezésre álló erõforrásoktól és de-
mográfiai helyzetüktõl függõen képesek alakítani az idõ-
sekre odafigyelõ önkormányzati tevékenységüket.

Annak bemutatására, hogy az önkormányzati tevékeny-
ségek valóban pozitív hatással vannak a helyi idõs lakos-
ságra, a pályázó önkormányzat az idõs lakosok csoport-
jainak, illetve az õket képviselõ szervezõdések (például
nyugdíjas klubok, egyesületek) véleményét is összegezhe-
ti a pályázatban. Ezt a véleményt javasoljuk a pályázathoz
csatolni írott ajánlás formájában, melyben a helyi lakosok,
érdekképviseletek, civil szervezetek javasolják az önkor-
mányzat díjazását, és megfogalmazzák, hogy milyen hatást
gyakorolt az önkormányzat tevékenysége a saját életükre.

A pályázat benyújtásának módja
A pályamûveket a pályázati ûrlap kitöltésével készítsék

el, melyet az internetrõl a következõ címrõl tölthetnek le:
http://www.szmm.gov.hu

A pályamûvek maximum 8 oldal terjedelmû – Times
New Roman 12-es betûmérettel és szimpla sorközzel elké-
szített (plusz mellékletek) nyomtatott (vagy gépelt) anya-
gok lehetnek.

A pályamûvet az aláírásra jogosult személy (közgyûlési
elnök, polgármester) aláírásával 3 nyomtatott példányban
kérjük benyújtani. A pályázatokat tértivevénnyel postai
úton, a következõ címre juttassák el:

Szociális és Munkaügyi Minisztérium, „Idõsbarát Ön-
kormányzat” Díj bírálóbizottság

1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Személyesen a pályázat nem adható be!
Kérjük, a borítékon a „PÁLYÁZAT” szót feltüntetni

szíveskedjenek.

Amennyiben erre lehetõség van, a késõbbi feldolgozás
érdekében kérjük, hogy pályázatát elektronikusan is jut-
tassa el az idosbarat@szmm.gov.hu címre.

A pályázatok postára adásának határideje: a pályázati
felhívás Magyar Közlönyben történõ megjelenését követõ
30. nap 24 óra.

Amennyiben a pályázattal kapcsolatban kérdése van,
kérjük, írásban forduljon az alábbi címre: suto.terez@
szmm.gov.hu

Szociális és Munkaügyi Önkormányzati
Minisztérium Minisztérium
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A pénzügyminiszter
k ö z l e m é n y e

a felszámolók névjegyzékérõl

A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.)
Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük,
hogy a felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási ha-
tóság a felszámolók névjegyzékében 21. sorszám alatt
nyilvántartott CONCORDAT Felszámoló Korlátolt Fe-
lelõsségû Társaságnál (Cg.: 01-09-562281) bejegyzett
szakirányú szakképzettséggel rendelkezõ személyek kö-
zül az alábbi személyeket törölte, illetve az alábbi szemé-
lyeket jegyezte be.

Törölve:
Fenyvesiné Csík Éva
Lakóhely: 1098 Budapest, Napfény u. 23.

Bejegyezve:
Bacsi Judit
Lakóhely: 8360 Keszthely, Béri Balogh Á. u. 2/A I. 5.

* * *

A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.)
Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük,
hogy a felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási ha-
tóság a felszámolók névjegyzékében 86. sorszám alatt
nyilvántartott „DECIMA” Felszámoló Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (cg.: 01-09-005543) alábbi székhelyét,
telephelyeit és fióktelepét törölte a nyilvántartásból, illet-
ve az alábbi székhelyét és fióktelepeit jegyezte be a név-
jegyzékbe.

Törölve:
Székhely: 3530 Miskolc, Görgey u. 14.
Telephely: 3529 Miskolc, Knézich K. u. 1.
Telephely: 3533 Miskolc, Gózon Lajos u. 11.
Fióktelep: 1143 Budapest, Hungária krt. 80. A ép. I/3.

Bejegyezve:
Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 80. A ép. I/3.
Fióktelep: 3529 Miskolc, Knézich K. u. 1.
Fióktelep: 3533 Miskolc, Gózon Lajos u. 11.

* * *

A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.)
Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük,

hogy a felszámolók névjegyzékében 23. sorszám alatt
nyilvántartott CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság (cg.:
01-09-062748) átalakult. A felszámolók névjegyzékét ve-
zetõ közigazgatási hatóság 23. sorszám alatt a társaság jog-
utódját, a CONSULTATIO-L 2008 Gazdasági Tanácsadó
Korlátolt Felelõsségû Társaságot a nyilvántartásba az
alábbiak szerint jegyezte be.

Bejegyezve:

CONSULTATIO-L 2008 Gazdasági Tanácsadó Kor-
látolt Felelõsségû Társaság

Sorszám: 23
Cégjegyzékszám: 01-09-895051
Székhely: 1121 Budapest, Zugligeti út 6.

A felszámoló ügyvezetõje, felügyelõbizottsági elnöke,
könyvvizsgálója

Ügyvezetõ: Somogyi Ferencné
Lakóhely: 1125 Budapest, Szamóca u. 3.

Fõtevékenysége:
69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértõi tevé-

kenység
További tevékenységi körei:
82.99 M. n. s. egyéb kiegészítõ üzleti szolgáltatás

A társaságban 5%-nál nagyobb tulajdoni hányaddal
rendelkezõ tulajdonosok

CONSULTATIO Holding International Wirtschafts-
prüfung GmbH.

Székhely: 1210 Wien, Holzmeistergasse 9.
dr. Knapp József
Lakóhely: 1125 Budapest, Óra köz 5.

Az a jogi személy, amelyben a felszámoló gazdasági
társaság többségi befolyással rendelkezik

Nem rendelkezik többségi befolyással.

A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szak-
képzettséggel rendelkezõk

Jogász: dr. Bertóty László
Lakóhely: 1111 Budapest, Karinthy F. u. 16.
Jogász: dr. Rosnyói László
Lakóhely: 1111 Budapest, Lágymányosi u. 15.
Könyvvizsgáló: dr. Knapp József
Lakóhely: 1125 Budapest, Óra köz 5.
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Közgazdász: dr. Hallgató Ferenc
Lakóhely: 1031 Budapest, Vízimolnár u. 42. 2/6.
Közgazdász: dr. Székács Anna
Lakóhely: 2045 Törökbálint, Petõfi Sándor u. 43.

* * *

A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.)
Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük,
hogy a felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási ha-
tóság a felszámolók névjegyzékében 61. sorszám alatt nyil-
vántartott NOVUM Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó és
Mûszaki Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(cg.: 01-09-268312) alábbi fõtevékenységét, további tevé-
kenységi köreit, valamint a társaságban 5%-nál nagyobb
tulajdoni hányaddal rendelkezõ tulajdonosait törölte a
nyilvántartásból, illetve az alábbi fõtevékenységét, továb-
bi tevékenységi köreit, valamint a társaságban 5%-nál na-
gyobb tulajdoni hányaddal rendelkezõ tulajdonosait je-
gyezte be a névjegyzékbe.

Törölve:

Fõtevékenysége:
74.14 Üzletviteli tanácsadás

További tevékenységi körei:
70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
70.12 Ingatlanforgalmazás
70.31 Ingatlanügynöki tevékenység
74.12 Számviteli, adószakértõi tevékenység
74.13 Piac- és közvélemény-kutatás
74.40 Hirdetés
74.50 Munkaerõ-közvetítés
74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás
67.12 Értékpapír-ügynöki tevékenység, alapkezelés
67.13 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi kiegészítõ

tevékenység

A társaságban 5%-nál nagyobb tulajdoni hányaddal
rendelkezõ tulajdonosok:

Horváth Zoltán
Lakóhely: 2800 Tatabánya, Gál ltp. 908.
Karda László
Lakóhely: 2051 Biatorbágy, Fõ u. 19.

Bejegyezve:

Fõtevékenysége:
70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
További tevékenységi körei:
69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértõi tevé-

kenység
73.11 Reklámügynöki tevékenység
73.12 Médiareklám

73.20 Piac-, közvélemény-kutatás
82.99 M. n. s. egyéb kiegészítõ üzleti szolgáltatás

A társaságban 5%-nál nagyobb tulajdoni hányaddal
rendelkezõ tulajdonosok:

MAYTON INVESTMENT Limited Liability Company
Székhely: US WY 82609 Casper, 2nd Street 5830
Tankó Ilona
Lakóhely: 1047 Budapest, Mildenberger u. 4.

* * *

A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.)
Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük,
hogy a felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási ha-
tóság a felszámolók névjegyzékében 95. sorszám alatt
nyilvántartott 198. sz. „Juris-Invest” Tanácsadó, Befek-
tetõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (cég-
jegyzékszám: 09-09-005219) által foglalkoztatott szakirá-
nyú szakképzettséggel rendelkezõ személyek közé az
alábbi személyt jegyezte be a nyilvántartásba, illetve az
alábbi személyt törölte a névjegyzékbõl.

Bejegyezve:
Könyvvizsgáló: Papp Zoltán
Lakóhely: 4033 Debrecen, Huszár Gál u. 70/A

Törölve:
Könyvvizsgáló: Lakfalvi József
Lakóhely: 4033 Debrecen, Kászon u. 6.

* * *

A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.)
Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük,
hogy a felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási ha-
tóság a felszámolók névjegyzékében 68. sorszám alatt
nyilvántartott REORG Gazdasági és Pénzügyi Zártkö-
rûen Mûködõ Zrt.-nél (cg.: 01-10-041773) bejegyzett
szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk közül az alábbi
személyt törölte.

Törölve:
Közgazdász: Gyergyói Zoltán Imre
Lakóhely: 1221 Budapest, Szentkorona u. 17.

* * *

A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.)
Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük,
hogy a felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatá-
si hatóság a felszámolók névjegyzékében 74. sorszám
alatt nyilvántartott TIZEK Felszámoló, Szolgáltató
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(Cg.: 01-09-729062) alábbi ügyvezetõjét, fõtevékenysé-
gét, további tevékenységi köreit, valamint a társaság által
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foglalkoztatott szakirányú szakképzettséggel rendelkezõ
személyt törölte a nyilvántartásból, illetve az alábbi ügy-
vezetõjét, fõtevékenységét, további tevékenységi köreit,
valamint a társaság által foglalkoztatott szakirányú szak-
képzettséggel rendelkezõ személyt jegyezte be a névjegy-
zékbe.

A felszámoló ügyvezetõje

Törölve:
Ügyvezetõ: Megay Oktáv
Lakóhely: 3963 Karcsa, Petõfi u. 7.
Bejegyezve:
Ügyvezetõ: Megay Róbert Péter
Lakóhely: 3963 Karcsa, Petõfi u. 7.

Fõtevékenysége

Törölve:
74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás
Bejegyezve:
7490 ‘08 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki

tevékenység

További tevékenységi körei

Törölve:
51.11 Mezõgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme
51.17 Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereske-

delme
51.18 Máshova nem sorolt termék ügynöki nagykeres-

kedelme
51.19 Vegyes termékkörû ügynöki nagykereskedelem
52.48 Egyéb, máshova nem sorolt iparcikk-kiskereske-

delem
52.50 Használtcikk-kiskereskedelem
63.12 Tárolás, raktározás
65.23 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés
67.13 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi kiegészítõ

tevékenység
70.11 Ingatlanberuházás, -eladás
70.12 Ingatlanforgalmazás
70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
70.31 Ingatlanügynöki tevékenység
70.32 Ingatlankezelés
74.11 Jogi tevékenység
74.12 Számviteli, adószakértõi tevékenység
74.14 Üzletviteli tanácsadás
Bejegyezve:
4110 ‘08 Épületépítési projekt szervezése
4611 ‘08 Mezõgazdasági termék ügynöki nagykereske-

delme
4617 ‘08 Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagyke-

reskedelme
4618 ‘08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
4619 ‘08 Vegyes termékkörû ügynöki nagykereskedelem

4778 ‘08 Egyéb m. n. s. új áru kiskereskedelme
4779 ‘08 Használtcikk bolti kiskereskedelme
5210 ‘08 Raktározás, tárolás
6420 ‘08 Vagyonkezelés (holding)
6619 ‘08 Egyéb pénzügyi kiegészítõ tevékenység
6810 ‘08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820 ‘08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,

üzemeltetése
6831 ‘08 Ingatlanügynöki tevékenység
6832 ‘08 Ingatlankezelés
6910 ‘08 Jogi tevékenység
6920 ‘08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértõi te-

vékenység
7022 ‘08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szak-
képzettséggel rendelkezõk

Törölve:
Közgazdász: Megay Oktáv
Lakóhely: 3963 Karcsa, Petõfi u. 7.
Bejegyezve:
Közgazdász: Balogh Sándor
Lakóhely: 3530 Miskolc, Görgey A. u. 12. I/2.

* * *

A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.)
Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük,
hogy a felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási ha-
tóság a felszámolók névjegyzékében 68. sorszám alatt
nyilvántartott REORG Gazdasági és Pénzügyi Zártkö-
rûen Mûködõ Zrt. (Cg.: 01-10-041773) többségi befo-
lyása alatt álló alábbi jogi személyt, illetve a társaság által
foglalkoztatott szakirányú szakképzettséggel rendelkezõ
személyt törölte a nyilvántartásból, valamint az alábbi, a
társaság által foglalkoztatott szakirányú szakképzettséggel
rendelkezõ személyt jegyezte be a névjegyzékbe.

Az a jogi személy, amelyben a felszámoló gazdasági
társaság többségi befolyással rendelkezik

Törölve:
TISZA- REORG Gazdasági Kft.
Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.

A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szak-
képzettséggel rendelkezõk

Törölve:
Jogász: dr. Kaszala Andrea
Lakóhely: 1173 Budapest, Aranyhíd u. 66.
Bejegyezve:
Jogász: dr. Szabó Gyula
Lakóhely: 7090 Tamási, Szent István u. 35.

* * *
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A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.)
Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük,
hogy a felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási ha-
tóság a felszámolók névjegyzékében 45. sorszám alatt
nyilvántartott REORG Válságkezelõ és Felszámoló
Korlátolt Felelõsségû Társaságnál (cg.: 01-09-079347)
bejegyzett szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk kö-
zül az alábbi személyt törölte.

Törölve:
Közgazdász: Gyergyói Zoltán Imre
Lakóhely: 1221 Budapest, Szentkorona u. 17.

* * *

A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.)
Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük,
hogy a felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási ha-
tóság a felszámolók névjegyzékében 41. sorszám alatt
nyilvántartott HATÁRKÕ ’93 Gazdasági Tanácsadó és
Felszámoló Korlátolt Felelõsségû Társaság ügyvezetõje-
ként az alábbi személyt jegyezte be:

Ügyvezetõ: Turai Sándor
Lakóhely: 1026 Budapest, Volkmann u. 2. III. em. 5.

* * *

A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.)
Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük,
hogy a felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási ha-
tóság a felszámolók névjegyzékében 41. sorszám alatt
nyilvántartott HATÁRKÕ ’93 Gazdasági Tanácsadó és
Felszámoló Korlátolt Felelõsségû Társaság 5%-nál na-
gyobb tulajdoni hányaddal rendelkezõ tulajdonosai
közé az alábbi személyt jegyezte be:

„KOVA” Mûszaki, Kereskedõi Betéti Társaság
Székhelye: 1026 Budapest, Volkmann u. 2. III. em. 5.

* * *

A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.)
Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük,
hogy a felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási ha-
tóság a felszámolók névjegyzékében 41. sorszám alatt
nyilvántartott HATÁRKÕ ’93 Gazdasági Tanácsadó és
Felszámoló Korlátolt Felelõsségû Társaság fióktelepei
közül az alábbiakat törölte:

Fióktelep: 3525 Miskolc, Kazinczy u. 13.
Fióktelep: 2800 Tatabánya, Erdész u. 4.
Fióktelep: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 5.

Fióktelep: 3300 Eger, Rákóczi út 17. 2/5.
Fióktelep: 7400 Kaposvár, Damjanich u. 1. 2. ép.

* * *

A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.)
Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük,
hogy a felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási ha-
tóság a felszámolók névjegyzékében 41. sorszám alatt
nyilvántartott HATÁRKÕ ’93 Gazdasági Tanácsadó és
Felszámoló Korlátolt Felelõsségû Társaság tevékenységi
körei közül az alábbiakat törölte:

Fõtevékenység:
67.13 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi kiegészítõ

tevékenység

További tevékenységi körei:
51.19 Vegyes termékkörû ügynöki nagykereskedelem
70.12 Ingatlanforgalmazás
70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
70.31 Ingatlanügynöki tevékenység
72.30 Adatfeldolgozás
74.12 Számviteli, adószakértõi tevékenység
74.14 Üzletviteli tanácsadás
74.87 Máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás

* * *

A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.)
Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük,
hogy a felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási ha-
tóság a felszámolók névjegyzékében 41. sorszám alatt
nyilvántartott HATÁRKÕ ’93 Gazdasági Tanácsadó és
Felszámoló Korlátolt Felelõsségû Társaság tevékenységi
körei közé az alábbiakat jegyezte be.

Fõtevékenység:
70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

További tevékenységi körei:
69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértõi tevé-

kenység
68.31 Ingatlanügynöki tevékenység
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üze-

meltetése
68.10 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
46.19 Vegyes termékkörû ügynöki nagykereskedelem
63.11 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
82.91 Követelésbehajtás
82.99 M. n. s. egyéb kiegészítõ üzleti szolgáltatás
66.19 Egyéb pénzügyi kiegészítõ tevékenység

* * *
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A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.)
Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük,
hogy a felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási ha-
tóság a felszámolók névjegyzékében 111. sorszám alatt
nyilvántartott CREDIT PLUSZ Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (Cg.: 01-09-895908) alábbi szék-
helyét, fióktelepeit, fõtevékenységét, további tevékenysé-
gi köreit törölte a nyilvántartásból, illetve az alábbi szék-
helyét, fióktelepét, fõtevékenységét, további tevékenységi
köreit jegyezte be a névjegyzékbe.

Törölve:
Székhely: 7100 Szekszárd, Mikes u. 9–11.
Fióktelep: 7633 Pécs, Bánki D. u. 15.
Fióktelep: 1038 Budapest, Határ u. 66.

Bejegyezve:
Székhely: 1016 Budapest, Naphegy u. 29. II. 3.
Fióktelep: 7100 Szekszárd, Mikes u. 9–11.

Fõtevékenysége
Törölve:
74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás
Bejegyezve:
6920 ‘08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértõi te-

vékenység

További tevékenységi körei:
Törölve:
01.11 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény

termelése
01.12 Zöldség, dísznövény termelése
01.13 Gyümölcs, fûszernövény termelése
15.61 Malomipari termék gyártása
15.98 Üdítõital gyártása
17.72 Kötött, hurkolt pulóverfélék gyártása
50.10 Gépjármû-kereskedelem
50.20 Gépjármûjavítás
51.21 Gabona-, vetõmag-, takarmány-nagykereskedelem
51.22 Dísznövény-nagykereskedelem
51.23 Élõállat-nagykereskedelem
51.24 Bõr nagykereskedelme
51.32 Húsáru-nagykereskedelem
51.34 Ital nagykereskedelme
51.38 Egyéb élelmiszer-nagykereskedelem
51.39 Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereske-

delme
51.41 Textil-nagykereskedelem
51.42 Ruha-, lábbeli-nagykereskedelem
51.47 Egyéb fogyasztási cikk nagykereskedelme
51.56 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme
51.88 Mezõgazdasági gép nagykereskedelme
51.90 Egyéb nagykereskedelem
52.11 Élelmiszer jellegû vegyes kiskereskedelem
52.12 Iparcikk jellegû vegyes kiskereskedelem
52.21 Zöldség-, gyümölcs-kiskereskedelem
52.22 Húsáru-kiskereskedelem

52.25 Ital-kiskereskedelem
52.27 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
52.41 Textil-kiskereskedelem
52.42 Ruházati kiskereskedelem
52.63 Egyéb nem bolti kiskereskedelem
55.23 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
55.40 Bárok, hasonló vendéglátás
60.24 Közúti teherszállítás
63.21 Egyéb, szárazföldi szállítást segítõ tevékenység
63.30 Utazásszervezés
63.40 Szállítmányozás
71.10 Gépkocsikölcsönzés
71.21 Egyéb szárazföldi jármû kölcsönzése
71.31 Mezõgazdasági gép kölcsönzése
71.34 Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése
71.40 Fogyasztási cikk kölcsönzése
72.30 Adatfeldolgozás
72.60 Egyéb számítástechnikai tevékenység
73.10 Mûszaki kutatás, fejlesztés
74.12 Számviteli, adószakértõi tevékenység
74.13 Piac- és közvélemény-kutatás
74.14 Üzletviteli tanácsadás
74.15 Vagyonkezelés
74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás
80.42 Máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás
92.62 Egyéb sporttevékenység
92.72 Máshova nem sorolható egyéb szabadidõs tevé-

kenység
72.21 Szoftverkiadás
72.22 Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás
51.31 Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem
6920 ‘08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértõi te-

vékenység

Bejegyezve:
0111 ‘08 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény,

olajos mag termesztése
0112 ‘08 Rizstermesztés
0125 ‘08 Egyéb gyümölcs, héjastermésû termesztése
1061 ‘08 Malomipari termék gyártása
1107 ‘08 Üdítõital, ásványvíz gyártása
1439 ‘08 Egyéb kötött, hurkolt ruházati termék gyártása
4511 ‘08 Személygépjármû-, könnyûgépjármû-keres-

kedelem
4519 ‘08 Egyéb gépjármû-kereskedelem
4520 ‘08 Gépjármûjavítás, -karbantartás
4531 ‘08 Gépjármûalkatrész-nagykereskedelem
4532 ‘08 Gépjármûalkatrész-kiskereskedelem
4621 ‘08 Gabona, dohány, vetõmag, takarmány nagy-

kereskedelme
4622 ‘08 Dísznövény nagykereskedelme
4623 ‘08 Élõállat nagykereskedelme
4624 ‘08 Bõr nagykereskedelme
4631 ‘08 Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem
4632 ‘08 Hús-, húskészítmény nagykereskedelme
4633 ‘08 Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme
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4634 ‘08 Ital nagykereskedelme
4639 ‘08 Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykeres-

kedelme
4641 ‘08 Textil-nagykereskedelem
4642 ‘08 Ruházat, lábbeli nagykereskedelme
4649 ‘08 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme
4661 ‘08 Mezõgazdasági gép, berendezés nagykereske-

delme
4676 ‘08 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme
4690 ‘08 Vegyestermékkörû nagykereskedelem
4711 ‘08 Élelmiszer jellegû bolti vegyes kiskereskedelem
4719 ‘08 Iparcikk jellegû bolti vegyes kiskereskedelem
5221 ‘08 Szárazföldi szállítást kiegészítõ szolgáltatás
4721 ‘08 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
4722 ‘08 Hús-, húsáru kiskereskedelme
4725 ‘08 Ital-kiskereskedelem
4729 ‘08 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
4751 ‘08 Textil-kiskereskedelem
4771 ‘08 Ruházati kiskereskedelem
4941 ‘08 Közúti áruszállítás
5224 ‘08 Rakománykezelés
5229 ‘08 Egyéb szállítást kiegészítõ szolgáltatás
5590 ‘08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5630 ‘08 Italszolgáltatás
5821 ‘08 Számítógépes játék kiadása
5829 ‘08 Egyéb szoftverkiadás
6203 ‘08 Számítógép-üzemeltetés
6311 ‘08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
7010 ‘08 Üzletvezetés
7021 ‘08 PR, kommunikáció
7022 ‘08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7219 ‘08 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás,

fejlesztés
7320 ‘08 Piac-, közvélemény-kutatás
7490 ‘08 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki

tevékenység
7712 ‘08 Gépjármûkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
7721 ‘08 Szabadidõs, sporteszköz kölcsönzése
7739 ‘08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7740 ‘08 Immateriális javak kölcsönzése
7810 ‘08 Munkaközvetítés
7911 ‘08 Utazásközvetítés

7912 ‘08 Utazásszervezés
7990 ‘08 Egyéb foglalás
8230 ‘08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szerve-

zése

* * *

A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.)
Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük,
hogy a felszámolók névjegyzékében 10. sorszám alatt
nyilvántartott Pre-Active Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaságnál (cégjegyzékszám: 01-09-074651) a tu-
lajdonosi körét, ügyvezetését, valamint a szakirányú szak-
képzettséggel rendelkezõk körét érintõ változásokat az
alábbiak szerint bejegyezte, illetve törölte a névjegyzék-
bõl.

A társaságban 5%-nál nagyobb tulajdoni hányaddal
rendelkezõ tulajdonosok:

Bejegyezve:
Somogyi József
Lakóhely: 1026 Budapest, Gárdonyi u. 50/C.

A társaság vezetõ tisztségviselõi:
Bejegyezve:
dr. Bánk Péter Attila
Lakóhely:
1063 Budapest, Szív u. 45. IV. 5.

A társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendel-
kezõk köre

Bejegyezve:
Kovács Zoltán
Lakóhely: 4028 Debrecen, Homok u. 15.

Bejegyezve:
dr. Bánkné dr. Szabó Márta
Lakóhely: 4028 Debrecen, Homok u. 50.

Törölve:
Réthyné dr. Tóth Judit
Lakóhely: 1215 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 36.
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A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének

k ö z l e m é n y e

a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történõ visszalépés,
valamint a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló

1997. évi LXXXII. törvény 24. § (8) és a 29. § és a 29. § (9) bekezdésének b) pontja szerinti,
illetve a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló

1997. évi LXXXI. törvény 28. § (2) és 44/C. § (1) bekezdése szerinti átutalás teljesítéséhez szükséges
adatszolgáltatásról

A hatályos jogszabályok alapján [1997. évi LXXX. tv. (Tbj.) 45. §-a (4) bekezdése és a végrehajtásáról rendelkezõ
195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet (R.) 9/A. § (2) bekezdése] a magánnyugdíjpénztár a pénztártag társadalombiztosítási
nyugdíjrendszerbe történõ visszalépése esetén, az egyéni számlakövetelés átutalásával egyidejûleg (ideértve azt az ese-
tet is, amikor a kedvezményezett rendelkezése szerint kerül sor az egyéni számlakövetelés átutalására) adatszolgáltatást
köteles teljesíteni a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére.

A magánnyugdíjpénztár az adatszolgáltatást a biztosított lakóhelye szerint illetékes Regionális Nyugdíjbiztosítási
Igazgatósághoz nyújtja be, egyidejûleg teljesíti az egyéni számlán jóváírt, tagdíj-kiegészítéssel csökkentett összeg átuta-
lását is.

Az adatszolgáltatás tartalmát és módját a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete határozza meg és a Pénzügyi Köz-
lönyben teszi közzé.

A Felügyelet ezúton teszi közzé az adatszolgáltatás nyomtatvány-mintáját és a kitöltését segítõ útmutatót, melyek a
Felügyelet internetes honlapjáról (http://www.pszaf.hu/) is letölthetõek.

2008/24. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 3379



3380 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/24. szám

Adatszolgáltatás

Kitöltési útmutató a túloldalon!

Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság adatai

1. Neve : ………………………………………………………………………………………………………………………

2. Címe: ......…………........…………………..... ………..….……..……...……...…...… …..………

A pénztártag adatai

3. Neve:…..…..…….……………………………………………………………… 4. TAJ száma:

5. Leánykori neve: …..…...…...………………….……..……………………...……………………………………………………..

6. El z  neve: …..…..…...…………..…………………..………7. Anyja neve: …..…..…...………………………………………..

8. Születési helye …..…..…...……………………………………….. 9. Születési dátuma: év hó nap

10. Címe: ......…………........…………………..... ………..….…………….…………..…… ……………

11. Tagsági viszony kezdete: év hó nap Megsz nése: év hó nap

A kedvezményezett adatai (Abban az esetben kell kitölteni, ha az adatszolgáltatásra a kedvezményezett rendelkezése alapján kerül sor)

13. Neve:…..…..…….………………………………………………………………14. TAJ száma:

15. Leánykori neve: 16. Anyja neve: …..…..…...………………………………………..

17. Születési helye …..…..…...………………………………………..18. Születési dátuma: év hó nap

19. Címe:

Adatszolgáltatásra kötelezett magánnyugdíjpénztár adatai

20. Azonosítója: Neve: …..…...…...…….…….………………..……………...……………………………..

22. Címe: ......…………........…………………..... ………..….…………….…………..…… ……………

23. Visszalépés (átutalás) jogcímkódja:

24. A tag egyéni számláján jóváírt összeg, tagdíj kiegészítés nélkül (Ft): *

25.

26. Átutalás dátuma: év hó nap

28. Az egyéni számlán jóváírt összeg, kedvezményezettet megillet  részaránya %

29. Kedvezményezett rendelkezése esetén, az t megillet , átutalandó összeg:

Kelt: .............................................................. PH. Cégszer  aláírás: .........................…………….................

* 2002. XII. 31-ig történ visszalépés esetén, a pénztártag egyéni számláján jóváírt összeg - a visszaléptet pénztár

tudomása szerint - tagdíj kiegészítést nem tartalmaz.

Az adatszolgáltatásban szerepl valamennyi adat hitelességét igazolom azzal, hogy azok a nyugdíjbiztosítás

nyilvántartásában is közhitelesek.

27.

Elszámolt költség:

Átutalandó összeg:

a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalép  magánnyugdíjpénztár tag

12.

21.

……………………………………. …………………………………….. ……………

egyéni számláján jóváírt összeg átutalásáról

…………………………………….



Kitöltési útmutató

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépõ pénztártag
egyéni számláján jóváírt összeg átutalásáról történõ

Adatszolgáltatás kitöltéséhez

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl
szóló 1997. évi LXXX. törvény 45. §-ának (4) bekezdése értelmében a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe az
Mpt. 123. § (6) és (8) bekezdése szerinti visszalépés, valamint az Mpt. 24. § (8) bekezdése és a 29. § (9) bekezdés
b) pontja szerinti átutalás esetén a magánnyugdíjpénztár – a pénztártag személyi adataira és TAJ számára hivatkozás-
sal – a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv értesítésének kézhezvétele után, a pénztártag egyéni számlán nyilvántartott,
tagdíj-kiegészítéssel csökkentett követelését, ha a pénztár elszámolóegységre épülõ nyilvántartást nem vezet, a tagsági
jogviszony megszûnése napját magában foglaló negyedév utolsó napján (fordulónap) fennálló értékben, a fordulónapot
követõ 50 napon, vagy ha ez nem lehetséges, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv értesítését követõ 18 munkanapon be-
lül, ha a pénztár elszámolóegységre épülõ nyilvántartást vezet, a tagsági jogviszony megszûnése napján fennálló érték-
ben a megszûnés napját követõ 18 munkanapon, vagy ha ez nem lehetséges, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv értesí-
tését követõ 18 munkanapon belül utalja át a Nyugdíjbiztosítási Alap részére. Az adatszolgáltatás tartalmazza a bizto-
sított egyéni számláján jóváírásra került összeget, tagdíjkiegészítés nélkül.

Általános elõírások:
Az Adatszolgáltatást nyomtatott nagybetûvel kell kitölteni.
A dátum típusú rovatokat arab számokkal kell kitölteni az alábbiak szerint: a négyjegyû évszám, a hónap sorszáma,

nap. A hónap és a nap mezõinek kitöltésekor egyszámjegyû sorszám esetén elõ kell azt nullázni. (pl. 04.).
Figyelem! Több kedvezményezett rendelkezése esetén az adatszolgáltatást külön-külön kell elkészíteni!

Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság adatai:
1. A Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság neve rovatban kell feltüntetni annak a visszalépõ pénztártag lakó-

helye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek a nevét, ahová a magánnyugdíjpénztár az adatszolgálta-
tási és átutalási kötelezettségét teljesíti.

2. Az 1. pontban megjelölt nyugdíjbiztosítási igazgatóság címe.
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A visszalépõ pénztártag adatai:
3. A visszalépõ pénztártag neve.

4. A visszalépõ pénztártag Társadalombiztosítási Azono-
sító Jele (TAJ szám).

5. A visszalépõ pénztártag leánykori neve.
6. A visszalépõ pénztártag elõzõ neve.
7. A visszalépõ pénztártag anyjának leánykori neve.
8. Annak a településnek a neve, ahol a visszalépõ született.
9. A visszalépõ pénztártag születési dátuma.
10. A visszalépõ pénztártag lakcíme (irányítószám, telepü-

lés, út/utca, házszám).
11. A visszalépõ pénztártag (elsõ) tagsági jogviszonyának

kezdete.
12. A visszalépõ pénztártag tagsági jogviszonyának vége,

amely lehet:
• A magánnyugdíjpénztárhoz való csatlakozás vissza-

vonásáról szóló nyilatkozatban megjelölt idõpont, de
legkorábban a nyilatkozat keltének napja.

• A rokkantnyugellátásra jogosulttá válás napját meg-
elõzõ nap.

• A pénztártag elhalálozásának napja.

A kedvezményezett adatai:

13. A kedvezményezett neve.

14. A kedvezményezett Társadalombiztosítási Azonosító
Jele (TAJ szám).

15. A kedvezményezett leánykori neve.

16. A kedvezményezett anyjának leánykori neve.

17. Annak a településnek a neve, ahol a kedvezményezett
született.

18. A kedvezményezett születési dátuma.

19. A kedvezményezett lakcíme (irányítószám, település,
út/utca, házszám).

Adatszolgáltatásra kötelezett magánnyugdíjpénztár
adatai:

20. A pénztárnak a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügye-
lete által kiadott négyjegyû azonosítója.

21. A magánnyugdíjpénztár rövid neve.

22. A magánnyugdíjpénztár címe (irányítószám, település,
út/utca, házszám).



23. Visszalépés (átutalás) jogcímkódja. A pénztártag társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történõ visszalé-
pésének jogcímkódjai, a visszalépés jogcímeiként, ideértve a kedvezményezett rendelkezése szerint történõ átuta-
lást is.

Jogcímkód Visszalépés (átutalás) jogcíme

TBL
(2003. 12. 31-ig

visszalépõ esetén!)

Pályakezdõként 2003. 12. 31-ig visszalépõ. Az Mpt. 123. § 2007. június 30-ig hatályos (4) be-
kezdése szerint, akik 2001. 12. 31-ét követõen és 2003. 01. 01-je elõtt pályakezdõként beléptek
pénztárba, és 2002. 12. 31-én tagjai pénztárnak, 2003. december 31. napjáig, egy alkalommal
visszaléphet társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe. Utólagos elszámolás esetén alkalmaz-
ható!

TBK
(2002. 12. 31-ig

visszalépõ esetén!)

Önkéntes belépõként és pályakezdõként 2002. 12. 31-ig visszalépõ. Utólagos elszámolás
esetén alkalmazható!

TBR Rokkantság miatt visszalépõ. Tagsági jogviszony megszûnése, az Mpt. 23. § (1) bek. d) pontja
alapján, a tag Tny. szerint megállapított rokkant-nyugellátásra jogosulttá válásával, a tag dönté-
se szerint, az Mpt. 24. § (8) bekezdése szerinti átutalás esetén.

TBT Öregségi nyugdíjasként 2012. 12. 31-ig visszalépõ. Az Mpt. 123. § (6) bek. alá tartozó, saját
jogú öregségi nyugellátásra jogosultságot szerzõ pénztártag – az elõírt feltételeknek való megfe-
lelés esetén – 2012. 12. 31-ig történõ visszalépése (visszalépés kezdeményezése) esetén alkal-
mazható.

TBP 2008. 01. 01-jétõl 2010. 12. 31-ig visszalépõ. Az Mpt. 123. § (8) bek. alá tartozó pénztártag – az
elõírt feltételeknek való megfelelés esetén – 2010. 12. 31-ig történõ visszalépése (visszalépés
kezdeményezése) esetén alkalmazható.

KED Kedvezményezett rendelkezése szerinti átutalás. Az Mpt. 29. § (9) bek. b) pontja alapján, a
tag felhalmozási idõszakban bekövetkezett halála esetén a kedvezményezett választhat, hogy az
egyéni számlán ráesõ részt a Tny. szerinti hozzátartozói nyugellátás megállapítása esetén átutal-
tatja a Nyugdíjbiztosítási Alap részére.

24. A pénztártag egyéni számláján jóváírt összeg tagdíjkiegészítés nélkül (Ft)
A táblázatban kell feltüntetni a visszalépõ pénztártag egyéni számláján jóváírt összeget tagdíjkiegészítés nélkül [tag-

díj, hozam (realizált hozam), értékelési különbözet stb.].

Átutalásra vonatkozó adatok:
25. A tagsági jogviszony megszûnésére tekintettel, a pénztár által elszámolt (levont) költség.
26. Átutalás dátuma. Az adatszolgáltatás 27. sorában kimutatott összeg, részösszeg tényleges – nyugdíjbiztosítási

igazgatási szerv felé történõ – átutalásának idõpontja.
27. Átutalandó összeg. A pénztártag egyéni számláján jóváírásra került, tagdíjkiegészítés nélküli összeg, a pénztártag

visszalépése esetén a Nyugdíjbiztosítási Alap javára átutalandó összeg. A teljes idõszaki összeget összesítetten tartal-
mazza. (A 24. sorszámmal jelölt mezõk összege csökkentve a 25. sorban kimutatott költség összegével.) Akkor kell ki-
tölteni, ha az Adatszolgáltatásra a pénztártag visszalépése miatt kerül sor.

28. A pénztártag egyéni számláján jóváírt összeg, kedvezményezettet megilletõ részaránya, százalékos mértékben
meghatározva. Abban az esetben kell kitölteni, ha az adatszolgáltatásra a kedvezményezett rendelkezése alapján kerül
sor. Több kedvezményezett rendelkezése esetén az adatszolgáltatást külön-külön kell elkészíteni.

29. A pénztártag egyéni számláján jóváírásra került, és elszámolt költséggel csökkentett, tagdíjkiegészítés nélküli
összeg, a kedvezményezett rendelkezése alapján az õt megilletõ, Nyugdíjbiztosítási Alap javára átutalandó összeg.
A teljes idõszaki összeget összesítetten tartalmazza. Abban az esetben kell kitölteni, ha az adatszolgáltatásra a kedvez-
ményezett rendelkezése alapján kerül sor.

Keltezés, cégszerû aláírás
Az Adatszolgáltatást a magánnyugdíjpénztárnak cégbélyegzõvel és cégszerû aláírásával kell ellátnia. A magánnyug-

díjpénztár egyben nyilatkozik, hogy az Adatszolgáltatásban szereplõ valamennyi adat hitelességét igazolja azzal, hogy
azok a nyugdíjbiztosítás nyilvántartásában is közhitelesek.
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Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság adatai Kitöltési útmutató a túloldalon!

1. Neve : ………………………………………………………………………………………………………………………

2. Címe: ……………………………………. ……………………………………. ……………

A pénztártag adatai

3. Neve: …..…..…….………………………………………………………………4. TAJ száma:

5. Leánykori neve: …..…...…...….……………….……..……………………...……………………………………………………..

6. El z  neve: …..…..…...…………..…………………..…… 7. Anyja neve: …..…..…...………………………………………..

8. Születési helye:…..…..…...………………………………………. 9. Születési dátuma: év hó nap

10. Címe: ......…………........…………………..... ………..….…………….…………..…… ……………

11. Tagsági viszony kezdete: év hó nap Megsz nése: év hó nap

A kedvezményezett adatai (Abban az esetben kell kitölteni, ha az adatszolgáltatásra a kedvezményezett rendelkezése alapján kerül sor.)

13. Neve: …..…..…….………………………………………………………………14. TAJ száma:

15. Leánykori neve: 16. Anyja neve: …..…..…...………………………………………..

17. Születési helye:…..…..…...……………………………………….18. Születési dátuma: év hó nap

19. Címe:

Az adatmódosítást teljesít  magánnyugdíjpénztár adatai

20. Azonosítója: Neve: …..…...…...…….…….………………..……………...……………………………..

22. Címe: ......…………........…………………..... ………..….……..……...……...…...… …..………

23. Pénzforgalmi jelz száma: - -

24. Visszalépés (átutalás) jogcímkódja:

25. A tag egyéni számláján jóváírt összeg, tagdíjkiegészítés nélkül (Ft):

Eredeti összeg: Helyesbített összeg:

26. Eredeti költség: Helyesbített költség:

27. Az egyéni számlán jóváírt összeg, kedvezményezettet megillet  részaránya %

Átutalandó összeg:

29. Átutalás dátuma: év hó nap Visszaigényelt összeg:

Kelt: .............................................................. PH. Cégszer  aláírás: ...............................................................

Az adatszolgáltatás módosításban szerepl valamennyi adat hitelességét igazolom azzal, hogy azok a

nyugdíjbiztosítás nyilvántartásában is közhitelesek.

28.

……………………………………. ……………………………………. ……………

30.

21.

a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalép  magánnyugdíjpénztár tag

egyéni számláján jóváírt összeg átutalásáról

…………………………………….

Adatszolgáltatás módosítása

12.



Kitöltési útmutató

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépõ pénztártag
egyéni számláján jóváírt összeg átutalásáról teljesített adatszolgáltatás módosítására rendszeresített

Adatszolgáltatás módosítása nyomtatvány kitöltéséhez

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló
1997. évi LXXX. törvény 45. §-ának (4) bekezdése értelmében a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe az Mpt. 123. §
(6) bekezdés és (8) bekezdése szerinti visszalépés, valamint az Mpt. 24. § (8) bekezdése és a 29. § (9) bekezdés b) pontja
szerinti átutalás esetén a magánnyugdíjpénztár – a pénztártag személyi adataira és TAJ számára hivatkozással – a nyug-
díjbiztosítási igazgatási szerv értesítésének kézhezvétele után, a pénztártag egyéni számlán nyilvántartott, tagdíj-kiegé-
szítéssel csökkentett követelését, ha a pénztár elszámolóegységre épülõ nyilvántartást nem vezet, a tagsági jogviszony
megszûnése napját magában foglaló negyedév utolsó napján (fordulónap) fennálló értékben, a fordulónapot követõ
50 napon, vagy ha ez nem lehetséges, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv értesítését követõ 18 munkanapon belül, ha a
pénztár elszámolóegységre épülõ nyilvántartást vezet, a tagsági jogviszony megszûnése napján fennálló értékben a meg-
szûnés napját követõ 18 munkanapon, vagy ha ez nem lehetséges, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv értesítését követõ
18 munkanapon belül utalja át a Nyugdíjbiztosítási Alap részére. Az adatszolgáltatás tartalmazza a biztosított egyéni
számláján jóváírásra került összeget, tagdíjkiegészítés nélkül.

Ez a nyomtatvány a fentiek szerint teljesített Adatszolgáltatás módosítására szolgál (függõ tagdíj befizetési té-
telek utólagos azonosítása miatti elszámolás, adatszolgáltatási hiba esetén).

Általános elõírások:
Az Adatszolgáltatást nyomtatott nagybetûvel kell kitölteni.
A dátum típusú rovatokat arab számokkal kell kitölteni az alábbiak szerint: a négyjegyû évszám, a hónap sorszáma,

nap. A hónap és a nap mezõinek kitöltésekor egyszámjegyû sorszám esetén elõ kell azt nullázni.
Figyelem! Több kedvezményezett esetén – amennyiben szükséges – a módosítást is külön-külön, adatszolgálta-

tásonként kell elkészíteni!

Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság adatai:
1. A Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság neve rovatban kell feltüntetni annak a visszalépõ pénztártag lakó-

helye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv nevét, ahová a magánnyugdíjpénztár az adatszolgáltatási és
átutalási kötelezettségét teljesíti.

2. Az 1. pontban megjelölt nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv címe.
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A visszalépõ pénztártag adatai:
3. A visszalépõ pénztártag neve.
4. A visszalépõ pénztártag Társadalombiztosítási Azono-

sító Jele (TAJ szám).
5. A visszalépõ pénztártag leánykori neve.
6. A visszalépõ pénztártag elõzõ neve.
7. A visszalépõ pénztártag anyjának leánykori neve.
8. Annak a településnek a neve, ahol a visszalépõ született.
9. A visszalépõ pénztártag születési dátuma.
10. A visszalépõ pénztártag lakcíme (irányítószám, telepü-

lés, út/utca, házszám).
11. A visszalépõ pénztártag (elsõ) tagsági jogviszonyának

kezdete. Abban az esetben kell kitölteni, ha az eredeti
adatszolgáltatás szerinti adatot módosítani kívánják!

12. A visszalépõ pénztártag tagsági jogviszonyának vége,
amely lehet:
• A magánnyugdíjpénztárhoz való csatlakozás vissza-

vonásáról szóló nyilatkozatban megjelölt idõpont, de
legkorábban a nyilatkozat keltének napja.

• A rokkantnyugellátásra jogosulttá válás napját meg-
elõzõ nap.

• A pénztártag elhalálozásának napja. Abban az eset-
ben kell kitölteni, ha az eredeti adatszolgáltatás sze-
rinti adatot módosítani kívánják!

A kedvezményezett adatai:

13. A kedvezményezett neve.

14. A kedvezményezett Társadalombiztosítási Azonosító
Jele (TAJ szám).

15. A kedvezményezett leánykori neve.

16. A kedvezményezett anyjának leánykori neve.

17. Annak a településnek a neve, ahol a kedvezményezett
született.

18. A kedvezményezett születési dátuma.

19. A kedvezményezett lakcíme (irányítószám, település,
út/utca, házszám).

Az adatmódosítást végzõ magánnyugdíjpénztár adatai:

20. A pénztárnak a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügye-
lete által kiadott négyjegyû azonosítója.

21. A magánnyugdíjpénztár rövid neve.

22. A magánnyugdíjpénztár címe (irányítószám, település,
út/utca, házszám).

23. A pénztár pénzforgalmi jelzõszáma, amelyre a vissza-
igényelt összeg visszautalását kéri.



24. Visszalépés (átutalás) jogcímkódja. A pénztártag társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történõ visszalépésé-
nek jogcímkódjai, a visszalépés jogcímeiként, ideértve a kedvezményezett rendelkezése szerint történõ átutalást is.

Jogcímkód Visszalépés (átutalás) jogcíme

TBL
(2003. 12. 31-ig

visszalépõ esetén!)

Visszalépõ pályakezdõ. A Mpt. 123. § 2007. június 30-ig hatályos (4) bekezdése szerint, akik
2001. 12. 31-ét követõen és 2003. 01. 01-je elõtt pályakezdõként beléptek pénztárba, és 2002. 12.
31-én tagjai pénztárnak, 2003. december 31. napjáig, egy alkalommal visszaléphet társadalombiz-
tosítási nyugdíjrendszerbe. Utólagos elszámolás esetén alkalmazható!

TBK
(2002. 12. 31-ig

visszalépõ esetén!)

Önkéntes belépõként és pályakezdõként 2002. 12. 31-ig visszalépõ. Utólagos elszámolás
esetén alkalmazható!

TBR Rokkantság miatt visszalépõ. Tagsági jogviszony megszûnése, az Mpt. 23. § (1) bek. d) pontja
alapján, a tag Tny. szerint megállapított rokkant nyugellátásra jogosulttá válásával, a tag döntése
szerint, az Mpt. 24. § (8) bekezdése szerinti átutalás esetén.

TBT Öregségi nyugdíjasként 2012. 12. 31-ig visszalépõ. Az Mpt. 123. § (6) bek. alá tartozó, saját jogú
öregségi nyugellátásra jogosultságot szerzõ pénztártag – az elõírt feltételeknek való megfelelés
esetén – 2012. 12. 31-ig történõ visszalépése (visszalépés kezdeményezése) esetén alkalmazható.

TBP 2008. 01. 01-tõl 2010. 12. 31-ig visszalépõ. Az Mpt. 123. § (8) bek. alá tartozó pénztártag – az
elõírt feltételeknek való megfelelés esetén – 2010. 12. 31-ig történõ visszalépése (visszalépés kez-
deményezése) esetén alkalmazható.

KED Kedvezményezett rendelkezése szerinti átutalás. Az Mpt. 29. § (9) bek. b) pontja alapján, a tag
felhalmozási idõszakban bekövetkezett halála esetén a kedvezményezett választhat, hogy az egyé-
ni számlán ráesõ részt a Tny. szerinti hozzátartozói nyugellátás megállapítása esetén átutaltatja a
Nyugdíjbiztosítási Alap részére.

25. A pénztártag egyéni számláján jóváírt tagdíjkiegészítés nélküli összeg módosítása (Ft)
Az „Eredeti összeg” rovatban az Adatszolgáltatásban (korábban Bevallásban) szereplõ eredeti, módosítandó össze-

get, a „Helyesbített összeg” rovatba a helyes összeget kell feltüntetni. Figyelem! A nyomtatvány a 2003. január 1-jét
megelõzõen benyújtott „Bevallás” módosítására is használható! A 2003. január 1-jét megelõzõen teljesített, havi szintû
adatot is tartalmazó „Bevallás” módosítása esetén is az összesített adatot kell módosítani!

Átutalásra vonatkozó adatok:

26. Az „Eredeti költség” rovatban az Adatszolgáltatásban szereplõ eredeti, módosítandó összeget, a „Helyesbített
költség” rovatba a helyes összeget kell feltüntetni.

27. Az egyéni számlán jóváírt összeg kedvezményezettet megilletõ részaránya. Abban az esetben kell kitölteni, ha az
eredeti Adatszolgáltatásban közölt százalékos mértéket javítani kívánják.

28. Átutalandó összeg. Abban az esetben, ha az Adatszolgáltatás módosítás során kimutatott összes átutalandó összeg
meghaladja az összes visszaigényelendõ összeget, a Nyugdíjbiztosítási Alap részére ténylegesen átutalandó összeget
kell feltüntetni, a „Visszaigényelt összeg” sor üresen hagyásával.

29. Átutalás dátuma. Az Adatszolgáltatás módosításban kimutatott átutalandó összeg tényleges átutalásának idõ-
pontja.

30. Visszaigényelt összeg. Abban az esetben, ha az Adatszolgáltatás módosítás során kimutatott összes átutalandó
összeg kevesebb, mint a kimutatott összes visszaigényelendõ összege, a Nyugdíjbiztosítási Alaptól visszaigényelt összeget
kell feltüntetni, az „Átutalandó összeg” sor üresen hagyásával.
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Keltezés, cégszerû aláírás

Az Adatszolgáltatás módosítást a magánnyugdíjpénztárnak cégbélyegzõvel és cégszerû aláírásával kell ellátnia.
A magánnyugdíjpénztár egyben nyilatkozik, hogy az Adatszolgáltatás módosításban szereplõ valamennyi adat hiteles-
ségét igazolja azzal, hogy azok a nyugdíjbiztosítás nyilvántartásában is közhitelesek.

3386 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/24. szám



A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium közleményei

Közlemények

A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium közleménye
a Közlekedési Országos Szakmai Szakértõi Névjegyzékrõl

A szakmai névjegyzéket az Országos szakértõi, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértõi és az Orszá-
gos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékrõl, valamint a szakértõi tevékenységrõl szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet
6. §-ának (3) bekezdése alapján tesszük közzé. A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter – mint szakképesíté-
sért felelõs miniszter – szakmai illetékességi körébe tartozó közlekedési szakképesítések tekintetében a következõ sze-
mélyek kerültek nyilvántartásba vételre.

Sorszám Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

1 Bán Tivadarné
1031 Budapest,
Nánási út 2/C III/65.

54 582 02
0010 5401
0010 5402
0010 5403

31 582 16 0000
0100 2101

31 582 18 1000
0100 2101

31 841 02
0100 21 01

Közlekedésépítõ technikus
Hídépítõ és -fenntartó technikus
Útépítõ és -fenntartó technikus
Vasútépítõ és -fenntartó technikus

Közútkezelõ
Útfenntartó

Útépítõ
Térburkoló

Vasúti pályamunkás
Vonalgondozó

nyugdíjas
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Sorszám Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

2 Budavári Zoltán
1119 Budapest,
Pajkos u. 70.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

52 525 01 1000
0100 5201

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401

31 525 01 0000

31 841 01
0010 3101

0010 3102

31 525 02 1000

31 525 03 1000

33 525 01
0010 3301

0010 3302

31 525 04 0000

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgépkezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Autóelektronikai mûszerész
Gépjármûriasztó-szerelõ

Autószerelõ
Autóbontó
Autókarbantartó és -ápoló
Autómosógép-kezelõ
Autótechnikus

Gumiabroncs-javító és
kerékkiegyensúlyozó

Haszongépjármû-vezetõ
Autóbuszvezetõ
Tehergépkocsi-vezetõ

Jármûfényezõ

Karosszérialakatos

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpárszerelõ
Moterkerékpár-szerelõ

Targonca- és munkagépszerelõ

BUDÉV BT.
1119 Budapest,
Pajkos u. 70.

3 Erdõdyné
Di Giovanni Magdolna
3530 Miskolc,
Bajcsy-Zsilinszky u.10.

31 582 06
0100 3101
0100 3105
0010 3101
0010 3102

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgépkezelõ
Targoncavezetõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

FORRÁS Humán
Szolgáltató BT.
3530 Miskolc,
Bajcsy-Zsilinszky
u. 10.
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Sorszám Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

4 Galló György
2117 Isaszeg,
Pozsonyi u. 5.

52 5241 01
52 5241 02
33 5233 01
33 5241 02
51 5241 04

52 5241 05
53 5441 05

52 5241 01
52 7010 01

52 7010 04

52 3439 04
52 7001 01

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

52 525 01 1000
0100 5201

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401

31 525 01 0000

31 525 02 1000

31 525 03 1000

52 523 02 1000
0001 5401

52 841 01
0100 3301
0100 5201
0010 5201
0010 5203

Autóelektronikai mûszerész
Autószerelõ
Fényezõ-mázoló
Karosszérialakatos
Kötöttpályásjármû-elektronikai
mûszerész
Kötöttpályásjármû-villamossági szerelõ
Közlekedésgépészeti technikus,
közútijármû-gépész
Közlekedésautomatikai mûszerész
Közlekedésüzem-viteli, gépjármûüzemi
technikus
Közlekedésüzem-viteli, szállítmányozási
technikus
Szállítmányozási ügyintézõ
Vasútüzemvitel-ellátó

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgépkezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Autóelektronikai mûszerész
Gépjármûriasztó-szerelõ

Autószerelõ
Autóbontó
Autókarbantartó és -ápoló
Autómosógép-kezelõ
Autótechnikus

Gumiabroncs-javító és
kerékkiegyensúlyozó

Jármûfényezõ

Karosszérialakatos

Közlekedésautomatikai mûszerész
Közlekedésautomatikai technikus

Közlekedésüzemvitel-ellátó
Menetjegyellenõr
Menetjegypénztáros
Közútiközlekedés-üzemvitelellátó
Szállítmányozási ügyintézõ

nyugdíjas
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Sorszám Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

31 582 16 0000
0100 2101

33 525 01
0010 3301
0010 3302

31 525 04 0000

31 582 18 1000
0100 2101

33 522 03 0000

0100 3101
52 841 04
0100 5201
0100 5202
0100 5203
0100 3101
0010 5201
0010 5202
0010 5203
0001 5401
0001 5402
0001 5403

52 341 01 0000
0100 3301

Közútkezelõ
Útfenntartó

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpárszerelõ
Motorkerékpár-szerelõ

Targonca- és munkagépszerelõ

Útépítõ
Térburkoló

Vasúti vontatási-áramellátási
rendszerszerelõ
Vasúti vontatási hálózatszerelõ
Vasútüzemvitel-ellátó
Hálókocsikalauz
Jegyvizsgáló
Vasúti raktárnok
Vonat fel- és átvevõ
Forgalmi szolgálattevõ
Vasúti árufuvarozási pénztáros
Vasúti személyfuvarozási pénztáros
Vasúti árufuvarozási technológus
Vasúti forgalmi technológus
Vasúti személyfuvarozási technológus

Autó- és motorkerékpár-kereskedõ
Autó- és motorkerékpár-eladó, -kölcsönzõ

nyugdíjas

5 Józsa András
9172 Gyõrzámoly,
Szabadság út 4.

31 582 06
0100 3101
0100 3104
0100 3105
0010 3101
0010 3102

52 525 01 1000

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102

31 525 01 0000

31 525 03 1000

31 841 01
0010 3101
0010 3102

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgépkezelõ
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Autóelektronikai mûszerész

Autószerelõ
Autóbontó
Autókarbantartó és –ápoló

Gumiabroncs-javító és
kerékkiegyensúlyozó

Karosszérialakatos

Haszongépjármû-vezetõ
Autóbuszvezetõ
Tehergépkocsi-vezetõ

AUDI HUNGARIA
MOTOR Kft.
9172 Gyõr,
Kardán út 1.
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Sorszám Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

6 Konyár Ferenc
1098 Budapest,
Aranyvirág sétány 1.,
3. lph. fszt. 3/A

31 582 06
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

nyugdíjas

7 Kõfalusi László
1091 Budapest,
Üllõi út 173.

52 5241 01
52 5241 02

53 5241 01
52 5441 05

52 525 01 1000
0100 5201

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401
0001 5201

Autóelektronikai mûszerész
Autószerelõ
Gázautószerelõ
Közlekedésgépészeti technikus,
közúti-jármû gépész

Autóelektronikai mûszerész
Gépjármûriasztó-szerelõ

Autószerelõ
Autóbontó
Autókarbantartó és -ápoló
Autómosógép-kezelõ
Autótechnikus
Gázautószerelõ

Gazdasági és
Közlekedési
Minisztérium
1055 Budapest
Honvéd u. 13–15.

8 Dr. Lakatos István
9030 Gyõr,
Csíkostó u. 1/K

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401
0001 5201

31 525 01 0000

31 841 01
0010 3101
0010 3102

31 525 02 1000

31 525 03 1000

33 525 01
0010 3301
0010 3302

31 525 04 0000

52 341 01 0000
0100 3301

Autószerelõ
Autóbontó
Autókarbantartó és -ápoló
Autómosógép-kezelõ
Autótechnikus
Gázautószerelõ

Gumiabroncs-javító és
kerékkiegyensúlyozó

Haszongépjármû-vezetõ
Autóbuszvezetõ
Tehergépkocsi-vezetõ

Jármûfényezõ

Karosszérialakatos

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpárszerelõ
Motorkerékpár-szerelõ

Targonca- és munkagépszerelõ

Autó- és motorkerékpár-kereskedõ
Autó- és motorkerékpár-eladó, -kölcsönzõ

Széchenyi István
Egyetem
9026 Gyõr,
Egyetem tér 1.
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Sorszám Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

9 Lengyel Zoltán
4400 Nyíregyháza,
Galamb u. 10.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

31 525 01 0000

31 841 01
0010 3101
0010 3102

31 582 16 0000
0100 2101

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Gumiabroncs-javító és
kerékkiegyensúlyozó

Haszongépjármû-vezetõ
Autóbuszvezetõ
Tehergépkocsi-vezetõ

Közútkezelõ
Útfenntartó

EDUCAR
OKTATÓ BT.
4400 Nyíregyháza,
Szarvas u. 48.

10 Magyar Attila
3529 Miskolc,
Pattantyús Á. Géza u. 3.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Kecskeméti
Fõiskola GAMF Kar
Természet és
Mûszaki
Alaptudományi
Intézet
6000 Kecskemét,
Izsáki u. 10.
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Sorszám Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

11 Marczinek Zoltán
2314 Halásztelek,
Iskola u. 120.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

52 525 01 1000
0100 5201

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401
0001 5201

31 525 01 0000

31 841 01
0010 3101
0010 3102

31 525 02 1000

31 525 03 1000

52 841 01
0100 3301
0100 5201
0010 5201
0010 5203

31 582 16 0000
0100 2101

33 525 01
0010 3301
0010 3302

51 525 02
0100 2101
0010 5101
0010 5102
0010 5103
0001 5401

52 341 01 0000
0100 3301

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Autóelektronikai mûszerész
Gépjármûriasztó-szerelõ

Autószerelõ
Autóbontó
Autókarbantartó és -ápoló
Autómosógép-kezelõ
Autótechnikus
Gázautószerelõ

Gumiabroncs-javító és
kerékkiegyensúlyozó
Haszongépjármû-vezetõ
Autóbuszvezetõ
Tehergépkocsi-vezetõ

Jármûfényezõ

Karosszérialakatos

Közlekedésüzemvitel-ellátó
Menetjegyellenõr
Menetjegypénztáros
Közútiközlekedés-üzemvitelellátó
Szállítmányozási ügyintézõ

Közútkezelõ
Útfenntartó

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpárszerelõ
Motorkerékpár-szerelõ

Vasúti jármûszerelõ
Kocsivizsgáló
Dízelmotoros vasúti jármû szerelõje
Vasúti villamosjármû szerelõje
Vasúti vontatottjármû szerelõje
Vasútijármû-technikus

Autó- és motorkerékpár-kereskedõ
Autó- és motorkerékpár-eladó, -kölcsönzõ

Bánki Donát
Közlekedésgépészeti
Szakközépiskola
1138 Budapest,
Váci út 179.
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Sorszám Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

12 Ozsváth László
5420 Túrkeve,
Széchenyi u. 4.

31 582 06
0100 3101
0100 3105
0010 3101
0010 3102

52 525 01 1000
0100 5201

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401
0001 5201

31 525 01 0000

31 841 01
0010 3101
0010 3102

31 525 02 1000

31 525 03 1000

33 525 01
0010 3301
0010 3302

31 525 04 0000

52 341 01 0000
0100 3301

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgépkezelõ
Targoncavezetõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Autóelektronikai mûszerész
Gépjármûriasztó-szerelõ

Autószerelõ
Autóbontó
Autókarbantartó és -ápoló
Autómosógép-kezelõ
Autótechnikus
Gázautószerelõ

Gumiabroncs-javító és
kerékkiegyensúlyozó

Haszongépjármû-vezetõ
Autóbuszvezetõ
Tehergépkocsi-vezetõ

Jármûfényezõ

Karosszérialakatos

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpárszerelõ
Motorkerékpár-szerelõ

Targonca- és munkagépszerelõ

Autó- és motorkerékpár-kereskedõ
Autó- és motorkerékpár-eladó, -kölcsönzõ

Ványai Ambrus
Gimnázium és
Közlekedésgépészeti
Szakközépiskola
5420 Túrkeve,
József Attila u. 23.
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Sorszám Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

13 Somogyi István
1039 Budapest,
Szabadság u. 20.

31 582 06
0100 3101
0010 3101

52 525 01 1000
0100 5201

51 525 01 1000
0100 3101
0001 5401

31 525 01 0000

54 841 01 0000
0100 3102

31 841 01
0010 3102

33 543 02 0000
0100 3101
0001 5401

52 523 02 1000
0001 5401

52 841 01
0010 5203

54 582 02
0010 5401

54 841 02 1000

33 525 01
0010 3301
0010 3302

52 841 04
0100 5201
0010 5201
0001 5401

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgépkezelõ
Könnyûgépkezelõ

Autóelektronikai mûszerész
Gépjármûriasztó-szerelõ

Autószerelõ
Autóbontó
Autótechnikus

Gumiabroncs-javító és
kerékkiegyensúlyozó

Hajózási technikus
Matróz-gépkezelõ belvízi hajón

Haszongépjármû-vezetõ
Tehergépkocsi-vezetõ

Kishajóépítõ, -karbantartó
Kishajó-karbantartó
Kishajóépítõ és -karbantartó technikus

Közlekedésautomatikai mûszerész
Közlekedésautomatikai technikus

Közlekedésüzemvitel-ellátó
Szállítmányozási ügyintézõ

Közlekedésépítõ technikus
Hídépítõ és -fenntartó technikus

Légiutas-kísérõ

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpárszerelõ
Motorkerékpár-szerelõ

Vasútüzemvitel-ellátó
Hálókocsikalauz
Forgalmi szolgálattevõ
Vasúti árufuvarozási technológus

Magyar Hajózási
Szakközépiskola és
Szakiskola
1131 Budapest,
Jász u. 155.
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Sorszám Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

14 Dr. Székely Ferenc
3700 Kazincbarcika,
Paál L. út 31.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

54 841 01 0000
0100 3101
0100 2101
0100 3102

33 543 02 0000
0100 3101

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Hajózási technikus
Matróz-gépkezelõ belvízi hajón
Fedélzetmester belvízi hajón
Matróz belvízi hajón

Kishajóépítõ, -karbantartó
Kishajó-karbantartó

Miskolci Egyetem
Mechanikai
Technológiai
Tanszék
Miskolc,
Egyetemváros

15 Szilágyi Mihály
5000 Szolnok,
Kisgyep u. 17.

33 5241 02
52 5241 03
52 5241 04
51 5241 07

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

31 525 01 0000

31 525 03 1000

33 525 01
0010 3301
0010 3302

52 525 02 1000

52 525 03 0000

52 525 04 1000
0001 5401

52 841 03 0000

31 525 04 0000

52 341 01 0000
0100 3301

Karosszérialakatos
Repülõgép-mûszerész
Repülõgép-szerelõ
Repülõgép-javító,
repülõgépsárkány-javító

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgépkezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Gumiabroncs-javító és
kerékkiegyensúlyozó

Karosszérialakatos

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpárszerelõ
Motorkerékpár-szerelõ

Repülõgép-mûszerész

Repülõgépsárkány-szerelõ

Repülõgép-szerelõ
Repülõgéptechnikus

Repülõtéri földi kiszolgáló

Targonca- és munkagépszerelõ

Autó- és motorkerékpár-kereskedõ
Autó- és motorkerékpár-eladó, -kölcsönzõ

Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei
Kereskedelmi és
Iparkamara
5000 Szolnok,
Verseghy park 8.
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Sorszám Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

16 Dr. Valentini Ödön
1162 Budapest,
Hermina út 74/C

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

52 525 01 1000
0100 5201

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401
0001 5201

31 525 010000

31 841 01
0010 3101
0010 3102

31 525 02 1000

31 525 03 1000

52 841 01
0100 3301
0100 5201
0010 5201
0010 5203

33 525 01
0010 3301
0010 3302

52 341 01 0000
0100 3301

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Autóelektronikai mûszerész
Gépjármûriasztó-szerelõ

Autószerelõ
Autóbontó
Autókarbantartó és -ápoló
Autómosógép-kezelõ
Autótechnikus
Gázautószerelõ

Gumiabroncs-javító és
kerékkiegyensúlyozó

Haszongépjármû-vezetõ
Autóbuszvezetõ
Tehergépkocsi-vezetõ

Jármûfényezõ

Karosszérialakatos

Közlekedésüzemvitel-ellátó
Menetjegyellenõr
Menetjegypénztáros
Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó
Szállítmányozási ügyintézõ

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpárszerelõ
Motorkerékpár-szerelõ

Autó- és motorkerékpár-kereskedõ
Autó- és motorkerékpár-eladó, -kölcsönzõ

Bánki Oktató és
Szolgáltató BT.
1138 Budapest,
Váci út 179.
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Sorszám Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

17 Vitéz Batta János
5000 Szolnok,
Kulich Gyula u. 1/10.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

52 525 01 1000
0100 5201

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401
0001 5201

31 525 01 0000

31 841 01
0010 3101
0010 3102

31 525 03 1000

33 525 01
0010 3301
0010 3302

31 525 04 0000

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgépkezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Autóelektronikai mûszerész
Gépjármûriasztó-szerelõ

Autószerelõ
Autóbontó
Autókarbantartó és -ápoló
Autómosógép-kezelõ
Autótechnikus
Gázautószerelõ

Gumiabroncs-javító és
kerékkiegyensúlyozó

Haszongépjármû vezetõ
Autóbuszvezetõ
Tehergépkocsi-vezetõ

Karosszérialakatos

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpárszerelõ
Motorkerékpár-szerelõ

Targonca- és munkagépszerelõ

Magánzó.
5000 Szolnok,
Kulich Gyula u.
1/10.
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Sorszám Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

18 Vizi György 31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

31 525 01 0000

31 841 01
0010 3101
0010 3102

31 525 01 1000

52 841 01
0100 3301

33 525 01
0010 3301
0010 3302

31 525 04 0000

31 582 18 1000

51 525 02
0100 2101
0010 5101
0010 5102
0010 5103

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgépkezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Gumiabroncs-javító és
kerékkiegyensúlyozó

Haszongépjármû-vezetõ
Autóbuszvezetõ
Tehergépkocsi-vezetõ

Karosszérialakatos

Közlekedésüzemvitel-ellátó
Menetjegyellenõr

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpárszerelõ
Motorkerékpár-szerelõ

Targonca- és munkagépszerelõ

Útépítõ

Vasúti jármûszerelõ
Kocsivizsgáló
Dízelmotoros vasúti jármû szerelõje
Vasúti villamos jármû szerelõje
Vasúti vontatott jármû szerelõje

Kelenföldi Mûszaki
Szakközépiskola
1119 Budapest,
Fehérvári út 159.
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A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium közleménye
a Közlekedési Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzékrõl

A szakmai névjegyzéket az Országos szakértõi, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértõi és az Orszá-
gos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékrõl, valamint a szakértõi tevékenységrõl szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet
6. §-ának (3) bekezdése alapján tesszük közzé. A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter – mint szakképesíté-
sért felelõs miniszter – szakmai illetékességi körébe tartozó közlekedési szakképesítések tekintetében a következõ sze-
mélyek kerültek nyilvántartásba vételre.

Sorszám Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

1 Agárdi Ferenc
4030 Debrecen,
Veker u. 7.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

31 841 01
0010 3101

0010 3102

33 525 01
0010 3301

0010 3302

31 525 04 0000

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgépkezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Haszongépjármû-vezetõ
Autóbuszvezetõ
Tehergépkocsi-vezetõ

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpár-szerelõ
Moterkerékpár-szerelõ

Targonca- és munkagépszerelõ

Nemzeti
Közlekedési Hatóság
Észak-alföldi
Regionális
Igazgatóság
4025 Debrecen,
Széchenyi u. 46/B

2 Árvai András
3900 Szerencs,
Kilián tér 2.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101

31 525 01 0000

33 525 01
0010 3301

0010 3302

31 525 04 0000

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgépkezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Autószerelõ
Autóbontó
Autókarbantartó és -ápoló
Autómosógép-kezelõ

Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpár-szerelõ
Moterkerékpár-szerelõ

Targonca- és munkagépszerelõ

Tokaji
Mezõgazdasági
Szakképzõ Iskola és
Kollégium
3910 Tokaj,
Tarcali út 52.
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Sorszám Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

3 Bán Tivadarné
1031 Budapest,
Nánási út 2/C III/65.

54 582 02
0010 5401
0010 5402
0010 5403

31 582 16 0000
0100 2101

31 582 18 1000
0100 2101

31 841 02
0100 21 01

Közlekedésépítõ technikus
Hídépítõ és -fenntartó technikus
Útépítõ és -fenntartó technikus
Vasútépítõ és -fenntartó technikus

Közútkezelõ
Útfenntartó

Útépítõ
Térburkoló

Vasúti pályamunkás
Vonalgondozó

nyugdíjas

4 Ballon István
1038 Budapest,
Zsirai Miklós u. 10.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgépkezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Környezetvédelmi és
Vízügyi
Minisztérium
1011 Budapest,
Fõ u. 44–50.

5 Baranyai György
2500 Esztergom,
Kölcsey u. 8/B

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

52 525 01 1000

51 525 01 1000
0001 5201

31 525 04 0000

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Autóelektronikai mûszerész

Autószerelõ
Gázautószerelõ

Targonca- és munkagépszerelõ

nyugdíjas
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Sorszám Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

6 Barna Péter
1048 Budapest,
Inarzia u. 26.

53 5449 01
52 5249 01
52 5241 01
52 5241 02
31 7001 01
31 7001 02
33 5233 01
53 5441 05

52 7010 01

33 5241 02
51 7001 01
53 5241 01
53 5441 03

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

52 525 01 1000
0100 5201

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401

31 525 01 0000

31 841 01
0010 3101

0010 3102

31 525 02 1000

31 525 03 1000

Anyagmozgató gépészeti technikus
Anyagmozgatógép-szerelõ
Autóelektronikai mûszerész
Autószerelõ
Autóbuszvezetõ
Tehergépkocsi-vezetõ
Fényezõ-mázoló
Közlekedésgépészeti technikus,
közútijármû-gépész
Közlekedésüzem-viteli, gépjármûüzemi
technikus
Karosszérialakatos
Forgalomirányító és -szervezõ
Gázautószerelõ
Jármûelektronikai technikus

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgépkezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Autóelektronikai mûszerész
Gépjármûriasztó-szerelõ

Autószerelõ
Autóbontó
Autókarbantartó és -ápoló
Autómosógép-kezelõ
Autótechnikus

Gumiabroncs-javító és
kerékkiegyensúlyozó

Haszongépjármû vezetõ
Autóbuszvezetõ
Tehergépkocsi-vezetõ

Jármûfényezõ

Karosszérialakatos

Gazdasági és
Közlekedési
Minisztérium
1055 Budapest
Honvéd u. 13–15.

7 Dr. Barócsi Mihály
4024 Debrecen,
Wesselényi u. 31/B
fszt. 3.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

31 525 04 0000

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgépkezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Targonca- és munkagépszerelõ

nyugdíjas
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Sorszám Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

8 Bársony Attila
3571 Alsózsolca,
Széchenyi u. 13.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3105
0010 3101
0010 3102

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgépkezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Targoncavezetõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

9 Bartha Gábor
8200 Veszprém,
Tiszafa u. 2/B

31 582 06
0100 3101
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

51 525 01 1000

31 525 01 0000

33 525 01

31 525 04 0000

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Autószerelõ

Gumiabroncs-javító és
kerékkiegyensúlyozó

Motor- és kerékpárszerelõ

Targonca- és munkagépszerelõ

Bakony Mûvek ZRt.
8200 Veszprém,
Csererdõ

10 Békési József
8800 Nagykanizsa,
Kazinczy u. 11.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

31 525 04 0000

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgépkezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Targonca- és munkagépszerelõ

nyugdíjas, egyéni
vállalkozó
8800 Nagykanizsa,
Kazinczy u. 11.

11 Békési László
1031 Budapest,
Amfiteátrum u. 2.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3105
0010 3101
0010 3102

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgépkezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Targoncavezetõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Gazdasági és
Közlekedési
Minisztérium
1055 Budapest
Honvéd u. 13–15.

12 Bernáth József
3528 Miskolc,
Laborc u. 14.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgépkezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

nyugdíjas
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Sorszám Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

13 Dr. Berta János
1186 Budapest,
Margó T. u. 216.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

31 525 04 0000

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Targonca- és munkagépszerelõ

ARTIFEX-B BT.
1186 Budapest,
Margó T. u. 216.

14 Bodó Ferenc
6723 Szeged,
Csuka u. 25/A fszt. 1.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

33 525 01
0010 3301

0010 3302

31 525 04 0000

52 341 01 0000
0100 3301

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgépkezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpár-szerelõ
Motorkerékpár-szerelõ

Targonca- és munkagépszerelõ

Autó- és motorkerékpár-kereskedõ
Autó- és motorkerékpár-eladó, -kölcsönzõ

nyugdíjas, egyéni
vállalkozó
6723 Szeged,
Csuka u. 25/A
fszt. 1.

15 Böcskei László
9024 Gyõr,
Ikva u. 34.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgépkezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

nyugdíjas
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Sorszám Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

16 Budavári Zoltán
1119 Budapest,
Pajkos u. 70.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

52 525 01 1000
0100 5201

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401

31 525 01 0000

31 841 01
0010 3101

0010 3102

31 525 02 1000

31 525 03 1000

33 525 01
0010 3301

0010 3302

31 525 04 0000

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Autóelektronikai mûszerész
Gépjármûriasztó-szerelõ

Autószerelõ
Autóbontó
Autókarbantartó és -ápoló
Autómosógép-kezelõ
Autótechnikus

Gumiabroncs-javító és
kerékkiegyensúlyozó

Haszongépjármû-vezetõ
Autóbuszvezetõ
Tehergépkocsi-vezetõ

Jármûfényezõ

Karosszérialakatos

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpárszerelõ
Moterkerékpár-szerelõ

Targonca- és munkagépszerelõ

BUDÉV BT.
1119 Budapest,
Pajkos u. 70.

17 Cseh Géza
9700 Szombathely,
Rohonci u. 46.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

31 525 01 0000

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Gumiabroncs-javító és
kerékkiegyensúlyozó

TOPIDO Kft.
9700 Szombathely,
Welther K. u. 17.

18 Csiszár István
9700 Szombathely,
Kisfaludy S. u. 12.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgépkezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Vas Megyei
Kereskedelmi és
Iparkamara
9700 Szombathely,
Kisfaludy S. u. 12.
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Sorszám Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

19 Dési Albert
1117 Budapest,
Szerémi út 37. I/4.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0010 3101
0010 3102

52 525 01 1000
0100 5201

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Autóelektronikai mûszerész
Gépjármûriasztó-szerelõ

Gazdasági és
Közlekedési
Minisztérium
1055 Budapest
Honvéd u. 13–15.

20 Dobó Lajos
6725 Szeged,
Pásztor u. 3.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

33 525 01
0010 3301
0010 3302

31 525 04 0000

31 582 16 0000

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpár-szerelõ
Moterkerékpár-szerelõ

Targonca- és munkagépszerelõ

Közútkezelõ

ÉKKO Kft. Szegedi
Oktatási Intézete
6722 Szeged,
Tisza L. krt. 47.

21 Domina János
9700 Szombathely,
Welther K. u. 9.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Gépipari
Informatikai
Mûszaki
Szakközépiskola és
Kollégium
9700 Szombathely,
Rohonci u. 1.
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Sorszám Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

22 Dr. Dúll Sándor
4032 Debrecen,
Gyöngyösi u. 26.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

31 525 02 1000

31 525 03 1000

31 525 04 0000

51 525 02
0100 2101
0010 5101
0010 5102
0010 5103
0001 5401

52 841 04
0010 5201
0010 5202
0010 5203
0001 5401
0001 5402
0001 5403

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgépkezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Jármûfényezõ

Karosszérialakatos

Targonca- és munkagépszerelõ

Vasúti jármûszerelõ
Kocsivizsgáló
Dízelmotoros vasúti jármû szerelõje
Vasúti villamos jármû szerelõje
Vasúti vontatott jármû szerelõje
Vasútijármû-technikus

Vasútüzemvitel-ellátó
Forgalmi szolgálattevõ
Vasúti árufuvarozási pénztáros
Vasúti személyfuvarozási pénztáros
Vasúti árufuvarozási technológus
Vasúti forgalmi technológus
Vasúti személyfuvarozási technológus

nyugdíjas

23 Erdõdyné
Di Giovanni Magdolna
3530 Miskolc,
Bajcsy-Zsilinszky u. 10.

31 582 06
0100 3101
0100 3105
0010 3101
0010 3102

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Targoncavezetõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

FORRÁS Humán
Szolgáltató BT.
3530 Miskolc,
Bajcsy-Zsilinszky
u. 10.

24 Farkas Imre
8900 Zalaegerszeg,
Mártírok útja 18.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Food Ofice Kft.
8900 Zalaegerszeg,
Kosztolányi u. 12.

25 Dr. Farkas László
3355 Kápolna, Kossuth
u. 14.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

nyugdíjas
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Sorszám Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

26 Dr. Fazekas Lajos
4029 Debrecen,
Pacsirta u. 48. II/9.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Debreceni Egyetem
Agrár és Mûszaki
Tudományok
Centruma
4028 Debrecen,
Ótemetõ u. 2–4.

27 Fenyvesi Ottó Pál
2509
Esztergom-Kertváros,
Wesselényi út 25.

31 582 06
0100 3101
0100 3104
0100 3106
0010 3101
0010 3102

33 525 01
0010 3301

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpárszerelõ

KEMÕ Géza
Fejedelem Ipari
Szakképzõ Iskola
2500 Esztergom,
Budai Nagy Antal
u. 38.

28 Gaál László
8900 Zalaegerszeg,
Apáczai tér 1. 2/4.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

GANZEG Kft.
8900 Zalaegerszeg,
Balatoni út 11.

29 Galló György
2117 Isaszeg,
Pozsonyi u. 5.

52 5241 01
52 5241 02
33 5233 01
33 5241 02
51 5241 04

52 5241 05
53 5441 05

52 5241 01
52 7010 01

52 7010 04

52 3439 04
52 7001 01

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

Autóelektronikai mûszerész
Autószerelõ
Fényezõ-mázoló
Karosszérialakatos
Kötöttpályásjármû-elektronikai
mûszerész
Kötöttpályásjármû-villamossági szerelõ
Közlekedésgépészeti technikus,
közútijármû-gépész
Közlekedésautomatikai mûszerész
Közlekedésüzem-viteli, gépjármûüzemi
technikus
Közlekedésüzem-viteli, szállítmányozási
technikus
Szállítmányozási ügyintézõ
Vasútüzemvitel-ellátó

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

nyugdíjas
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Sorszám Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

52 525 01 1000
0100 5201

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401

31 525 01 0000

31 525 02 1000

31 525 03 1000

52 523 02 1000
0001 5401

52 841 01
0100 3301
0100 5201
0010 5201
0010 5203

31 582 16 0000
0100 2101

33 525 01
0010 3301
0010 3302

31 525 04 0000

31 582 18 1000
0100 2101

33 522 03 0000
0100 3101

52 841 04
0100 5201
0100 5202
0100 5203
0100 3101
0010 5201
0010 5202
0010 5203
0001 5401
0001 5402
0001 5403

52 341 01 0000
0100 3301

Autóelektronikai mûszerész
Gépjármûriasztó-szerelõ

Autószerelõ
Autóbontó
Autókarbantartó és -ápoló
Autómosógép-kezelõ
Autótechnikus

Gumiabroncs-javító és
kerékkiegyensúlyozó

Jármûfényezõ

Karosszérialakatos

Közlekedésautomatikai mûszerész
Közlekedésautomatikai technikus

Közlekedésüzemvitel-ellátó
Menetjegyellenõr
Menetjegypénztáros
Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó
Szállítmányozási ügyintézõ

Közútkezelõ
Útfenntartó

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpárszerelõ
Motorkerékpár-szerelõ

Targonca- és munkagépszerelõ

Útépítõ
Térburkoló

Vasúti vontatási-áramellátási
rendszerszerelõ
Vasúti vontatási hálózatszerelõ

Vasútüzemvitel-ellátó
Hálókocsikalauz
Jegyvizsgáló
Vasúti raktárnok
Vonat fel- és átvevõ
Forgalmi szolgálattevõ
Vasúti árufuvarozási pénztáros
Vasúti személyfuvarozási pénztáros
Vasúti árufuvarozási technológus
Vasúti forgalmi technológus
Vasúti személyfuvarozási technológus

Autó- és motorkerékpár-kereskedõ
Autó- és motorkerékpár-eladó, -kölcsönzõ
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Sorszám Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

30 Garamvölgyi György
8900 Zalaegerszeg,
Csutor Imre u. 2. II/6.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

52 525 01 1000
0100 5201

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401
0001 5201

31 841 01
0010 3101
0010 3102

31 525 01 0000

31 525 02 1000

31 525 03 1000

33 525 01
0010 3301
0010 3302

31 525 04 0000

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Autóelektronikai mûszerész
Gépjármûriasztó-szerelõ

Autószerelõ
Autóbontó
Autókarbantartó és -ápoló
Autómosógép-kezelõ
Autótechnikus
Gázautószerelõ

Haszongépjármû-vezetõ
Autóbuszvezetõ
Tehergépkocsi-vezetõ

Gumiabroncs-javító és
kerékkiegyensúlyozó

Jármûfényezõ

Karosszérialakatos

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpárszerelõ
Motorkerékpár-szerelõ

Targonca- és munkagépszerelõ

nyugdíjas

31 Gróf Rudolf
9751 Vép,
Alkotmány u. 41.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

33 525 01
0010 3301
0010 3302

31 525 04 0000

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpárszerelõ
Motorkerékpár-szerelõ

Targonca- és munkagépszerelõ

nyugdíjas
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Sorszám Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

32 Gúr Nándor
3528 Miskolc,
Berzsenyi D. u. 54.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

31 525 04 0000

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Targonca- és munkagépszerelõ

Magyar
Országgyûlés

33 Dr. Gyarmati Lajos
8000 Székesfehérvár,
Murányi u. 12/A

31 582 06
0100 3101
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

31 525 01 0000

31 525 03 1000

33 525 01
0010 3301
0010 3302

31 525 04 0000

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Gumiabroncs-javító és
kerékkiegyensúlyozó

Karosszérialakatos

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpárszerelõ
Motorkerékpár-szerelõ

Targonca- és munkagépszerelõ

nyugdíjas

34 Hegedûs Zoltán
3300 Eger,
Pozsonyi út 2. fszt. 3.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

HÉSZ
Gépszolgáltató Kft.
3300 Eger,
Sas út 94.

35 Hervai Ferenc
2510 Dorog,
Attila u. 16.

31 582 06
0100 3101
0100 3104
0100 3105
0010 3101
0010 3102

52 525 01 1000

51 525 01 1000
0001 5401

31 525 01 0000

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Autóelektronikai mûszerész

Autószerelõ
Autótechnikus

Gumiabroncs-javító és
kerékkiegyensúlyozó

Autóklinika
2510 Dorog,
Bécsi út 529/24.
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Sorszám Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

36 Horváth Emil
8380 Hévíz,
Bartók B. u. 6.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

31 840 01 0000

52 525 01 1000
0100 5201

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401
0001 5201

31 525 01 0000

31 525 02 1000

31 525 03 1000

33 525 01
0010 3301
0010 3302

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Úszómunkagép-kezelõ

Autóelektronikai mûszerész
Gépjármûriasztó-szerelõ

Autószerelõ
Autóbontó
Autókarbantartó és -ápoló
Autómosógép-kezelõ
Autótechnikus
Gázautószerelõ

Gumiabroncs-javító és
kerékkiegyensúlyozó

Jármûfényezõ

Karosszérialakatos

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpárszerelõ
Motorkerékpár-szerelõ

37 Horváth Gyula
7171 Sióagárd,
Kossuth u. 76.

31 582 06
0100 3105
0010 3101
0010 3102

52 525 01 1000
0100 5201

51 525 01 1000
0100 3101
0100 2101
0001 5401
0001 5201

31 525 03 1000

33 525 01
0010 3301
0010 3302

31 525 04 0000

31 525 01 0000

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Targoncavezetõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Autóelektronikai mûszerész
Gépjármûriasztó-szerelõ

Autószerelõ
Autóbontó
Autómosógép-kezelõ
Autótechnikus
Gázautószerelõ

Karosszérialakatos

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpárszerelõ
Motorkerékpár-szerelõ

Targonca- és munkagépszerelõ

Gumiabroncs-javító és
kerékkiegyensúlyozó

nyugdíjas
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Sorszám Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

38 Horváth Nándorné
9700 Szombathely,
Barátság u. 14. I/4.

31 582 06
0100 3101
0100 3105
0010 3101
0010 3102

31 525 01 0000

31 525 03 1000

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Targoncavezetõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Gumiabroncs-javító és
kerékkiegyensúlyozó

Karosszérialakatos

Teleki Blanka
Szakképzõ Iskola
9700 Szombathely,
Simon István u. 2.

39 Horváth Tibor
8900 Zalaegerszeg,
Bodza u. 15.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0001 5401
0001 5201

31 525 02 1000

31 525 03 1000

31 525 04 0000

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Autószerelõ
Autóbontó
Autókarbantartó és -ápoló
Autótechnikus
Gázautószerelõ

Jármûfényezõ

Karosszérialakatos

Targonca- és munkagépszerelõ

Zala Volán Zrt.
8900 Zalaegerszeg,
Gasparich út 16.

40 K. Horváth Mihály
6600 Szentes,
Köztársaság u. 7/2.

31 582 06
0010 3101
0010 3102

51 525 02
0010 5101

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Könnyûgép-kezelõ
Nehézgépkezelõ

Vasúti jármûszerelõ
Dízelmotoros vasúti jármû szerelõje

DIANA Szakképzõ
Iskola
6640 Csongrád,
Jókai M. u. 14.
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Sorszám Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

41 Huszár Dezsõ
7400 Kaposvár,
Erdõsor u. 89/A

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

31 841 01
0010 3101
0010 3102

31 525 01 1000

33 525 01
0010 3301
0010 3302

31 525 04 0000

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Haszongépjármû-vezetõ
Autóbuszvezetõ
Tehergépkocsi-vezetõ

Karosszérialakatos

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpárszerelõ
Motorkerékpár-szerelõ

Targonca- és munkagépszerelõ

42 Istenes Gyula
4273 Hajdúbagos,
Nagy u. 121.

31 582 06
0100 3105
0010 3101
0010 3102

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Targoncavezetõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Észak-Alföldi Reg.
Termálvíz Haszn.
Kht.
Debreceni Egyetem
4025 Debrecen,
Ótemetõ u. 4.

43 Jakab János
1028 Budapest,
Aszú u. 6/B

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Belvárosi Térségi
Integrált Szakképzõ
Központ Kht.
1073 Budapest,
Dohány u. 65.
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Sorszám Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

44 Józsa András
9172 Gyõrzámoly,
Szabadság út 4.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

52 525 01 1000
0100 5201

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101

31 525 01 0000

31 841 01
0010 3101
0010 3102

31 525 02 1000

31 525 03 1000

33 525 01
0010 3301
0010 3302

31 525 04 0000

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Autóelektronikai mûszerész
Gépjármûriasztó-szerelõ

Autószerelõ
Autóbontó
Autókarbantartó és -ápoló
Autómosógép-kezelõ

Gumiabroncs-javító és
kerékkiegyensúlyozó

Haszongépjármû-vezetõ
Autóbuszvezetõ
Tehergépkocsi-vezetõ

Jármûfényezõ

Karosszérialakatos

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpárszerelõ
Motorkerékpár-szerelõ

Targonca- és munkagépszerelõ

AUDI HUNGARIA
MOTOR Kft.
9172 Gyõr,
Kardán út 1.
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Sorszám Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

45 Dr. Kata János
1046 Budapest,
Tungsram u. 55. IV/23.

31 582 06
0100 3101
0100 3105
0100 3106
0010 3102

52 841 01
0100 3301
0100 5201
0010 5201
0010 5202
0010 5203
0010 5204

52 841 04
0100 5201
0100 5202
0100 5203
0100 3101
0010 5201
0010 5202
0010 5203
0001 5401
0001 5402
0001 5403

31 525 04 0000

52 341 01 0000
0100 3301

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Nehézgépkezelõ

Közlekedésüzemvitel-ellátó
Menetjegyellenõr
Menetjegypénztáros
Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó
Légi közlekedésüzemvitel-ellátó
Szállítmányozási ügyintézõ
Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó

Vasútüzemvitel-ellátó
Hálókocsi-kalauz
Jegyvizsgáló
Vasúti raktárnok
Vonat fel- és átvevõ
Forgalmi szolgálattevõ
Vasúti árufuvarozási pénztáros
Vasúti személyfuvarozási pénztáros
Vasúti árufuvarozási technológus
Vasúti forgalmi technológus
Vasúti személyfuvarozási technológus

Targonca- és munkagépszerelõ

Autó- és motorkerékpár-kereskedõ
Autó- és motorkerékpár-eladó, -kölcsönzõ

BME Mûszaki
Pedagógiai Tanszék
1111 Budapest,
Egry J. u. 1.

46 Kendi Péter
1202 Budapest,
Nagysándor József
u. 154/B

31 582 06
0010 3101
0010 3102

51 525 01 1000
0001 5201

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Autószerelõ
Gázautószerelõ

KNI Mûszaki
Tanácsadó Kft.
1202 Budapest,
Nagysándor József
u. 154/B

47 Kecskés Ferenc
1106 Budapest,
Gyakorló u. 26., I/4.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Önkormányzati és
Területfejlesztési
Minisztérium
1077 Budapest,
Kéthly Anna tér 1.
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Sorszám Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

48 Kiss Ferenc
8900 Zalaegerszeg,
Gólyadombi u.10.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

52 525 01 1000
0100 5201

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401
0001 5201

31 525 01 0000

31 841 01
0010 3101
0010 3102

31 525 02 1000

31 525 03 1000

52 841 01
0100 3301

33 525 01
0010 3301
0010 3302

31 525 04 0000

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Autóelektronikai mûszerész
Gépjármûriasztó-szerelõ

Autószerelõ
Autóbontó
Autókarbantartó és -ápoló
Autómosógép-kezelõ
Autótechnikus
Gázautószerelõ

Gumiabroncs-javító és
kerékkiegyensúlyozó

Haszongépjármû-vezetõ
Autóbuszvezetõ
Tehergépkocsi-vezetõ

Jármûfényezõ

Karosszérialakatos

Közlekedésüzemvitel-ellátó
Menetjegyellenõr

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpárszerelõ
Motorkerékpár-szerelõ

Targonca- és munkagépszerelõ

Magyar Köztársaság
Parlamentje
1054 Budapest,
Széchenyi rkp. 19.

49 Konyár Ferenc
1098 Budapest,
Aranyvirág sétány 1., 3.
lph. fszt. 3/A

31 582 06
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

nyugdíjas

50 Kozó Istvánné
8200 Veszprém,
Csizmadia u. 5/A

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

nyugdíjas
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Sorszám Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

51 Kõfalusi László
1091 Budapest,
Üllõi út 173.

52 5241 01
52 5241 02

53 5241 01
52 5441 05

52 525 01 1000
0100 5201

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401
0001 5201

Autóelektronikai mûszerész
Autószerelõ
Gázautószerelõ
Közlekedésgépészeti technikus,
közúti-jármû gépész

Autóelektronikai mûszerész
Gépjármûriasztó-szerelõ

Autószerelõ
Autóbontó
Autókarbantartó és -ápoló
Autómosógép-kezelõ
Autótechnikus
Gázautószerelõ

Gazdasági és
Közlekedési
Minisztérium
1055 Budapest
Honvéd u. 13–15.

52 Dr. Lakatos István
9030 Gyõr,
Csíkostó u. 1/K

52 5241 01
52 5241 02
33 5233 01
33 5241 02
53 5441 05

52 7010 01

52 525 01 1000
0100 5201

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401
0001 5201

31 525 01 0000

31 841 01
0010 3101
0010 3102

31 525 02 1000

31 525 03 1000

33 525 01
0010 3301
0010 3302

31 525 04 0000

52 341 01 0000
0100 3301

Autóelektronikai mûszerész
Autószerelõ
Fényezõ-mázoló
Karosszérialakatos
Közlekedésgépészeti technikus,
közútijármû-gépész
Közlekedésüzem-viteli, gépjármûüzemi
technikus
Autóelektronikai mûszerész
Gépjármûriasztó-szerelõ

Autószerelõ
Autóbontó
Autókarbantartó és -ápoló
Autómosógép-kezelõ
Autótechnikus
Gázautószerelõ

Gumiabroncs-javító és
kerékkiegyensúlyozó

Haszongépjármû-vezetõ
Autóbuszvezetõ
Tehergépkocsi-vezetõ

Jármûfényezõ

Karosszérialakatos

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpárszerelõ
Motorkerékpár-szerelõ

Targonca- és munkagépszerelõ

Autó- és motorkerékpár-kereskedõ
Autó- és motorkerékpár-eladó, -kölcsönzõ

Széchenyi István
Egyetem
9026 Gyõr,
Egyetem tér 1.
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Sorszám Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

53 Laczik Rudolf
3012 Nagykökényes,
Szabadság út 25.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Március 15.
Gimnázium és
Szakképzõ Iskola
3023 Lõrinci,
Kastélykert

54 Lendvai László
8800 Nagykanizsa,
Csengery u. 43.

31 582 06
0100 3101
0100 3104
0100 3105
0010 3101
0010 3102

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

egyéni vállalkozó
8800 Nagykanizsa,
Csengery u. 43.

55 Lengyel Zoltán
4400 Nyíregyháza,
Galamb u. 10.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

31 525 01 0000

31 841 01
0010 3101
0010 3102

31 582 16 0000
0100 2101

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Gumiabroncs-javító és
kerékkiegyensúlyozó

Haszongépjármû-vezetõ
Autóbuszvezetõ
Tehergépkocsi-vezetõ

Közútkezelõ
Útfenntartó

EDUCAR OKTATÓ
BT.
4400 Nyíregyháza,
Szarvas u. 48.

56 Lõdy Elemér
1201 Budapest,
Frangepán u. 97.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Szily Kálmán
Kéttannyelvû
Mûszaki
Középiskola,
Szakiskola
1097 Budapest,
Timót u. 3.

57 Magyar Attila
3529 Miskolc,
Pattantyús Á. Géza u. 3.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Kecskeméti Fõiskola
GAMF Kar
Természet és
Mûszaki
Alaptudományi
Intézet
6000 Kecskemét,
Izsáki u. 10.
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Sorszám Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

58 Márkusné Gábor Ildikó
1095 Budapest,
Mester u. 37. fszt. 6.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Szily Kálmán
Kéttannyelvû
Mûszaki
Középiskola,
Szakiskola
1097 Budapest,
Timót u. 3.

59 Marczinek Zoltán
2314 Halásztelek,
Iskola u. 120.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

52 525 01 1000
0100 5201

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401
0001 5201

31 525 01 0000

31 841 01
0010 3101
0010 3102

31 525 02 1000

31 525 03 1000

52 841 01
0100 3301
0100 5201
0010 5201
0010 5203

33 525 01
0010 3301
0010 3302

51 525 02
0100 2101
0010 5101
0010 5102
0010 5103
0001 5401

52 341 01 0000
0100 3301

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Autóelektronikai mûszerész
Gépjármûriasztó-szerelõ

Autószerelõ
Autóbontó
Autókarbantartó és -ápoló
Autómosógép-kezelõ
Autótechnikus
Gázautószerelõ

Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó

Haszongépjármû-vezetõ
Autóbuszvezetõ
Tehergépkocsi-vezetõ

Jármûfényezõ

Karosszérialakatos

Közlekedésüzemvitel-ellátó
Menetjegyellenõr
Menetjegypénztáros
Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó
Szállítmányozási ügyintézõ

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpárszerelõ
Motorkerékpár-szerelõ

Vasúti jármûszerelõ
Kocsivizsgáló
Dízelmotoros vasúti jármû szerelõje
Vasúti villamosjármû szerelõje
Vasúti vontatottjármû szerelõje
Vasútijármû-technikus

Autó- és motorkerékpár-kereskedõ
Autó- és motorkerékpár-eladó, -kölcsönzõ

Bánki Donát
Közlekedésgépészeti
Szakközépiskola
1138 Budapest,
Váci út 179.
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Sorszám Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

60 Mezõ Lajos
4031 Debrecen,
Kishegyesi út 46.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

31 525 04 0000

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Targonca- és munkagépszerelõ

ÉKKO Kft.
4034 Debrecen,
Vámospércsi út 84.

61 Molnár József
9400 Sopron,
Vasvári Pál u. 1/D
fszt. 1.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

51 525 01 1000
0100 3101

31 525 03 1000

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Autószerelõ
Autóbontó

Karosszérialakatos

Nyugat-Magyar-
országi Egyetem
Roth Gyula
Gyakorló
Szakközépiskola
9400 Sopron,
Szent György u. 9.

62 Mórocz Imre Ferenc
8800 Nagykanizsa,
Erdész út 14/C

31 582 06
0100 3101
0100 3104
0100 3105
0010 3101
0010 3102

52 841 01
0010 5203

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Közlekedésüzemvitel-ellátó
Szállítmányozási ügyintézõ

DKG EAST ZRT.
8801 Nagykanizsa,
Vár út 9.

63 Dr. Nagyné Maros Jolán
1144 Budapest,
Szentmihályi u. 19.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3105
0010 3101
0010 3102

31 525 01 0000

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Targoncavezetõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Gumiabroncs-javító és
kerékkiegyensúlyozó

nyugdíjas
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Sorszám Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

64 Németh László
9231 Máriakálnok,
Rákóczi F. u. 124.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

52 525 01 1000
0100 5201

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401
0001 5201

31 525 01 0000

31 841 01
0010 3101
0010 3102

31 525 02 1000

31 525 03 1000
33 525 01
0010 3301
0010 3302

31 525 04 0000

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Autóelektronikai mûszerész
Gépjármûriasztó-szerelõ

Autószerelõ
Autóbontó
Autókarbantartó és -ápoló
Autómosógép-kezelõ
Autótechnikus
Gázautószerelõ

Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó

Haszongépjármû-vezetõ
Autóbuszvezetõ
Tehergépkocsi-vezetõ

Jármûfényezõ

Karosszérialakatos
Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpárszerelõ
Motorkerékpár-szerelõ

Targonca- és munkagépszerelõ

Nemzeti
Közlekedési Hatóság
Nyugat-Dunántúli
Igazgatóság
9028 Gyõr,
Tatai u. 3.

65 Oleár László
4440 Tiszavasvári,
Petõfi u. 20/A

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

31 840 01 0000

31 525 01 0000

31 525 02 1000

31 525 03 1000

33 525 01
0010 3301
0010 3302

31 525 04 0000

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Úszómunkagép-kezelõ

Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó

Jármûfényezõ

Karosszérialakatos

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpárszerelõ
Motorkerékpár-szerelõ

Targonca- és munkagépszerelõ

Vasvári Pál
Középiskola,
Szakiskola
4440 Tiszavasvári,
Petõfi u. 1.
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Sorszám Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

66 Ozsváth László
5420 Túrkeve,
Széchenyi u. 4.

31 582 06
0100 3101
0100 3105
0010 3101
0010 3102

52 525 01 1000
0100 5201

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401
0001 5201

31 525 01 0000

31 841 01
0010 3101
0010 3102

31 525 02 1000

31 525 03 1000

33 525 01
0010 3301
0010 3302

31 525 04 0000

52 341 01 0000
0100 3301

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Targoncavezetõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Autóelektronikai mûszerész
Gépjármûriasztó-szerelõ

Autószerelõ
Autóbontó
Autókarbantartó és -ápoló
Autómosógép-kezelõ
Autótechnikus
Gázautószerelõ

Gumiabroncs-javító és
kerékkiegyensúlyozó

Haszongépjármû-vezetõ
Autóbuszvezetõ
Tehergépkocsi-vezetõ

Jármûfényezõ

Karosszérialakatos

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpárszerelõ
Motorkerékpár-szerelõ

Targonca- és munkagépszerelõ

Autó- és motorkerékpár-kereskedõ
Autó- és motorkerékpár-eladó, -kölcsönzõ

Ványai Ambrus
Gimnázium és
Közlekedésgépészeti
Szakközépiskola
5420 Túrkeve,
József Attila u. 23.

67 Plósz Antal
3600 Ózd,
Bolyi fõút 22.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Bolyai Farkas
Szakképzõ Iskola
3600 Ózd,
Bolyi fõ út 2.
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Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

68 Pósa Gábor
4080 Hajdúnánás,
Ady E. krt. 19. 2/5.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401
0001 5201

31 525 01 0000

31 841 01
0010 3102

31 525 02 1000

31 525 03 1000

33 525 01
0010 3301
0010 3302

31 525 04 0000

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Autószerelõ
Autóbontó
Autókarbantartó és -ápoló
Autómosógép-kezelõ
Autótechnikus
Gázautószerelõ

Gumiabroncs-javító és
kerékkiegyensúlyozó

Haszongépjármû-vezetõ
Tehergépkocsi-vezetõ

Jármûfényezõ

Karosszérialakatos

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpárszerelõ
Motorkerékpár-szerelõ

Targonca- és munkagépszerelõ

Csiha Gyõzõ
Általános Közép és
Szakképzõ Iskola
4080 Hajdúnánás,
Baross u. 11.
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Sorszám Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

69 Reményi Sándor
1121 Budapest,
Törökbálinti út 75.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

52 525 01 1000
0100 5201

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401
0001 5201

31 525 01 0000

31 841 01
0010 3101
0010 3102

31 525 02 1000

31 525 03 1000

52 841 01
0100 3301
0100 5201
0010 5201
0010 5202
0010 5203

33 525 01
0010 3301
0010 3302

51 525 02
0100 2101
0010 5101
0010 5102
0010 5103
0001 5401

52 341 01 0000
0100 3301

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Autóelektronikai mûszerész
Gépjármûriasztó-szerelõ

Autószerelõ
Autóbontó
Autókarbantartó és -ápoló
Autómosógép-kezelõ
Autótechnikus
Gázautószerelõ

Gumiabroncs-javító és
kerékkiegyensúlyozó

Haszongépjármû-vezetõ
Autóbuszvezetõ
Tehergépkocsi-vezetõ

Jármûfényezõ

Karosszérialakatos

Közlekedésüzemvitel-ellátó
Menetjegyellenõr
Menetjegypénztáros
Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó
Légi közlekedésüzemvitel-ellátó
Szállítmányozási ügyintézõ

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpárszerelõ
Motorkerékpár-szerelõ

Vasúti jármûszerelõ
Kocsivizsgáló
Dízelmotoros vasúti jármû szerelõje
Vasúti villamosjármû szerelõje
Vasúti vontatott jármû szerelõje
Vasútijármû-technikus

Autó- és motorkerékpár-kereskedõ
Autó- és motorkerékpár-eladó, -kölcsönzõ

nyugdíjas
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Sorszám Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

70 Dr. Schilling Bernát
2023 Dunabogdány,
Erzsébet királyné u. 51.

31 582 06
0010 3101
0010 3102

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

nyugdíjas

71 Schwanner Róbert
Állandó cím: 2066 Szár,
Móricz Zsigmond u. 28.
ideiglenes cím: 8000
Székesfehérvár,
Jancsár u. 1. VIII/2.

52 5241 01
52 5241 02

52 525 01 1000
0100 5201

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101

33 525 01
0010 3301
0010 3302

Autóelektronikai mûszerész
Autószerelõ
Autóelektronikai mûszerész
Gépjármûriasztó-szerelõ

Autószerelõ
Autóbontó
Autókarbantartó és -ápoló
Autómosógép-kezelõ

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpárszerelõ
Motorkerékpár-szerelõ

Árpád Szakképzõ
Iskola
8000
Székesfehérvár,
Seregélyesi
út 88–90.

72 Dr. Sipos Mihály
1074 Budapest,
Dob u. 33. II/10.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

52 525 01 1000
0100 5201

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Autóelektronikai mûszerész
Gépjármûriasztó-szerelõ

Gazdasági és
Közlekedési
Minisztérium
1055 Budapest,
Honvéd u. 13–15.
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Sorszám Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

73 Somogyi István
1039 Budapest,
Szabadság u. 20.

31 582 06
0100 3101
0010 3101

31 840 01 0000

52 525 01 1000
0100 5201

51 525 01 1000
0100 3101
0001 5401

31 525 01 0000

54 841 01 0000
0100 3102

31 841 01
0010 3102

33 543 02 0000
0100 3101
0001 5401

52 523 02 1000
0001 5401

52 841 01
0010 5203

54 582 02
0010 5401

54 841 02 1000

33 525 01
0010 3301
0010 3302

52 841 04
0100 5201
0010 5201
0001 5401

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ

Úszómunkagép-kezelõ

Autóelektronikai mûszerész
Gépjármûriasztó-szerelõ

Autószerelõ
Autóbontó
Autótechnikus

Gumiabroncs-javító és
kerékkiegyensúlyozó

Hajózási technikus
Matróz-gépkezelõ belvízi hajón

Haszongépjármû-vezetõ
Tehergépkocsi-vezetõ

Kishajóépítõ, -karbantartó
Kishajó-karbantartó
Kishajóépítõ és -karbantartó technikus

Közlekedésautomatikai mûszerész
Közlekedésautomatikai technikus

Közlekedésüzemvitel-ellátó
Szállítmányozási ügyintézõ

Közlekedésépítõ technikus
Hídépítõ és -fenntartó technikus

Légiutas-kísérõ

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpárszerelõ
Motorkerékpár-szerelõ

Vasútüzemvitel-ellátó
Hálókocsi-kalauz
Forgalmi szolgálattevõ
Vasúti árufuvarozási technológus

Magyar Hajózási
Szakközépiskola és
Szakiskola
1131 Budapest,
Jász u. 155.

74 Szabóné Nagy Zsuzsanna
3200 Gyöngyös,
Kossuth u. 4.

31 582 06
0010 3101
0010 3102

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

NSZFI
1087 Budapest,
Berzsenyi u. 6.

75 Szabó Ferenc
2500 Esztergom,
Bánomi u. 13/A

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Helianthus Familia
Kft.
2500 Esztergom,
Bánomi u. 13/A
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Sorszám Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

76 Szabó György
8360 Keszthely,
Tapolcai u. 16.

31 582 06
0010 3101
0010 3102

51 525 01 1000

31 525 02 1000

31 525 03 1000

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Autószerelõ

Jármûfényezõ

Karosszérialakatos

Autójavító és
Kereskedelmi
Szövetkezet
8360 Keszthely,
Tapolcai u. 40.

77 Dr. Székely Ferenc
3700 Kazincbarcika,
Paál L. út 31.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101

31 525 01 0000

33 525 01
0010 3301
0010 3302

31 525 04 0000

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Autószerelõ
Autóbontó
Autókarbantartó és -ápoló
Autómosógép-kezelõ

Gumiabroncs-javító és
kerékkiegyensúlyozó

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpárszerelõ
Motorkerékpár-szerelõ

Targonca- és munkagépszerelõ

Miskolci Egyetem
Mechanikai
Technológiai
Tanszék
Miskolc,
Egyetemváros

78 Szilágyi János
4030 Debrecen,
Kerekes Ferenc u. 24.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

31 525 01 0000

31 525 03 1000

33 525 01
0010 3301
0010 3302

52 341 01 0000
0100 3301

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Gumiabroncs-javító és
kerékkiegyensúlyozó

Karosszérialakatos

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpárszerelõ
Motorkerékpár-szerelõ

Autó- és motorkerékpár-kereskedõ
Autó- és motorkerékpár-eladó, -kölcsönzõ

ÉKKO Kft.
4034 Debrecen,
Vámospércsi út 84.
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Sorszám Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

79 Szilágyi Mihály
5000 Szolnok,
Kisgyep u. 17.

33 5241 02
52 5241 03
52 5241 04
51 5241 07

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

31 525 01 0000

31 525 03 1000

33 525 01
0010 3301
0010 3302

52 525 02 1000

52 525 03 0000

52 525 04 1000
0001 5401

52 841 03 0000

31 525 04 0000

52 341 01 0000
0100 3301

Karosszérialakatos
Repülõgép-mûszerész
Repülõgép-szerelõ
Repülõgép-javító, repülõgép
sárkányjavító

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Gumiabroncs-javító és
kerékkiegyensúlyozó

Karosszérialakatos

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpárszerelõ
Motorkerékpár-szerelõ

Repülõgép-mûszerész

Repülõgépsárkány-szerelõ

Repülõgép-szerelõ
Repülõgéptechnikus

Repülõtéri földi kiszolgáló

Targonca- és munkagépszerelõ

Autó- és motorkerékpár-kereskedõ
Autó- és motorkerékpár-eladó, -kölcsönzõ

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei
Kereskedelmi és
Iparkamara
5000 Szolnok,
Verseghy park 8.
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Sorszám Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

80 Szilágyi Miklós 52 5241 01
52 5241 02
31 7001 01
31 7001 02
53 5441 05

52 7010 01

52 7010 04

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

52 525 01 1000
0100 5201

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401
0001 5201

33 525 01
0010 3301
0010 3302

Autóelektronikai mûszerész
Autószerelõ
Autóbuszvezetõ
Tehergépkocsi-vezetõ
Közlekedésgépészeti technikus,
közútijármû-gépész
Közlekedésüzem-viteli, gépjármûüzemi
technikus
Közlekedésüzem-viteli, szállítmányozási
technikus

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Autóelektronikai mûszerész
Gépjármûriasztó-szerelõ

Autószerelõ
Autóbontó
Autókarbantartó és -ápoló
Autómosógép-kezelõ
Autótechnikus
Gázautószerelõ

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpárszerelõ
Motorkerékpár-szerelõ

Gazdasági és
Közlekedési
Minisztérium
1055 Budapest
Honvéd u. 13–15.

81 Szkárosi Annamária
2030 Érd,
Ács u. 37.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

52 341 01 0000
0100 3301

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Autó- és motorkerékpár-kereskedõ
Autó- és motorkerékpár-eladó, -kölcsönzõ
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Sorszám Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

82 Szombati Lajos Géza
3000 Hatvan,
Kertész u. 18.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401
0001 5201

31 525 010000

33 525 01
0010 3301
0010 3302

31 525 04 0000
52 341 01 0000

0100 3301

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Autószerelõ
Autóbontó
Autókarbantartó és -ápoló
Autómosógép-kezelõ
Autótechnikus
Gázautószerelõ

Gumiabroncs-javító és
kerékkiegyensúlyozó

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpárszerelõ
Motorkerékpár-szerelõ

Targonca- és munkagépszerelõ
Autó- és motorkerékpár-kereskedõ
Autó- és motorkerékpár-eladó, -kölcsönzõ

Gróf Batthyány
Lajos Alapítványi
Szakközépiskola
3000 Hatvan,
Tanács út 9.

83 Szondi István
4002 Debrecen,
Szekeres u. 5.

52 525 01 1000
0100 5201

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101

31 525 01 0000

31 525 02 1000

31 525 03 1000

Autóelektronikai mûszerész
Gépjármûriasztó-szerelõ

Autószerelõ
Autóbontó
Autókarbantartó és -ápoló
Autómosógép-kezelõ

Gumiabroncs-javító és
kerékkiegyensúlyozó

Jármûfényezõ

Karosszérialakatos

Diószegi Sámuel
Közép- és
Szakképzõ Iskola
4027 Debrecen,
Böszörményi
út 23–27.

84 Szûcs Ferenc
3600 Ózd,
Újváros tér 3., fszt. 3.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

egyéni vállalkozó
3600 Ózd,
Újváros tér 3.
fszt. 3.
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Sorszám Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

85 Dr. Temesvári Jenõ
1066 Budapest,
Weiner Leó u. 8.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

33 525 01
0010 3301
0010 3302

54 582 02
0010 5402

31 582 16 0000
0100 2101

31 582 18 1000
0100 2101

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpárszerelõ
Motorkerékpár-szerelõ

Közlekedésépítõ technikus
Útépítõ és -fenntartó technikus

Közútkezelõ
Útfenntartó

Útépítõ
Térburkoló

egyéni vállalkozó
1066 Budapest,
Weiner Leó u. 8.

86 Torkos Sándor
4032 Debrecen,
Böszörményi út 61. II/7.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

ÉKKO Kft.
4034 Debrecen,
Vámospércsi út 84.

87 Tóth Bertalan
3000 Hatvan,
Munka u. 25.

31 582 06
0010 3101
0010 3102

31 525 03 1000

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Karosszérialakatos

Damjanich János
Szakközépiskola
3000 Hatvan,
Vécsey u. 2/A

88 Tóth László Ferenc
7628 Pécs,
Bródy Sándor u. 28.

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401

31 841 01
0010 3101
0010 3102

52 841 01
0010 5201
0010 5202
0010 5204

31 525 04 0000

Autószerelõ
Autóbontó
Autókarbantartó és -ápoló
Autómosógép-kezelõ
Autótechnikus

Haszongépjármû-vezetõ
Autóbuszvezetõ
Tehergépkocsi-vezetõ

Közlekedésüzemvitel-ellátó
Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó
Légi közlekedésüzemvitel-ellátó
Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó

Targonca- és munkagépszerelõ

egyéni vállalkozó
7628 Pécs,
Bródy Sándor u. 28.
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Sorszám Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

89 Tóth Tamás
3000 Hatvan,
Gorkij u. 12.

31 582 06
0100 3101
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0010 3101
0010 3102

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Damjanich János
Szakközépiskola
3000 Hatvan,
Vécsey u. 2/A

90 Tóth Zsolt
3000 Hatvan, Horváth M.
út 28. II/8.

53 5449 01
52 5249 01
52 5241 01
52 5241 02
53 5441 03
33 5241 02
51 5241 04

51 5241 05
51 5241 06

51 5223 05
53 5423 05

53 5441 05

53 5441 06

52 3439 04

Anyagmozgató gépészeti technikus
Anyagmozgatógép-szerelõ
Autóelektronikai mûszerész
Autószerelõ
Jármû-elektronikai technikus
Karosszérialakatos
Kötöttpályásjármû-elektronikai
mûszerész
Kötöttpályásjármû-villamossági szerelõ
Kötöttpályásmotor- és
erõátviteliberendezés-szerelõ
Közlekedésautomatikai mûszerész
Közlekedésautomatikai technikus

Közlekedésgépészeti technikus,
közútijármû-gépész
Közlekedésgépészeti technikus,
vasútgépész

Szállítmányozási ügyintézõ

Damjanich János
Szakközépiskola
3000 Hatvan,
Vécsey u. 2/A

91 Tuczai Gyula
8200 Veszprém,
Hérics u. 25.

31 582 06
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

33 525 01
0010 3301
0010 3302

31 525 04 0000

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpárszerelõ
Motorkerékpár-szerelõ

Targonca- és munkagépszerelõ

Bakony Mûvek
ZRT.
8200 Veszprém,
Csererdõ 1963/16
hrsz.

92 Tulok Jenõ
9400 Sopron,
Juharfa út 20.

31 582 06
0010 3101
0010 3102

31 525 03 1000

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Karosszérialakatos

Vas- és
Villamosipari
Szakközépiskola
9400 Sopron,
Ferenczy János u. 7.
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Sorszám Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

93 Tüttõ Imre
1108 Budapest,
Juhar u. 23.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

52 525 01 1000
0100 5201

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401
0001 5201

31 525 01 0000

31 841 01
0010 3101
0010 3102

31 525 02 1000
31 525 03 1000

52 841 01
0100 3301
0100 5201
0010 5201
0010 5202
0010 5203
0010 5204

33 525 01
0010 3301
0010 3302

51 525 02
0100 2101
0010 5101
0010 5102
0010 5103
0001 5401

52 341 01 0000
0100 3301

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Autóelektronikai mûszerész
Gépjármûriasztó-szerelõ

Autószerelõ
Autóbontó
Autókarbantartó és -ápoló
Autómosógép-kezelõ
Autótechnikus
Gázautószerelõ

Gumiabroncs-javító és
kerékkiegyensúlyozó

Haszongépjármû-vezetõ
Autóbuszvezetõ
Tehergépkocsi-vezetõ

Jármûfényezõ
Karosszérialakatos

Közlekedésüzemvitel-ellátó
Menetjegyellenõr
Menetjegypénztáros
Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó
Légi közlekedésüzemvitel-ellátó
Szállítmányozási ügyintézõ
Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpárszerelõ
Motorkerékpár-szerelõ

Vasúti jármûszerelõ
Kocsivizsgáló
Dízelmotoros vasúti jármû szerelõje
Vasúti villamos jármû szerelõje
Vasúti vontatott jármû szerelõje
Vasútijármû-technikus

Autó- és motorkerékpár-kereskedõ
Autó- és motorkerékpár-eladó, -kölcsönzõ

LQD Kft.
1032 Budapest,
Vályog u. 2–4.
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Sorszám Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

94 Dr. Valentini Ödön
1162 Budapest,
Hermina út 74/C

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

52 525 01 1000
0100 5201

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401
0001 5201

31 525 010000

31 841 01
0010 3101
0010 3102

31 525 02 1000

31 525 03 1000

52 841 01
0100 3301
0100 5201
0010 5201
0010 5203

33 525 01
0010 3301
0010 3302

52 341 01 0000
0100 3301

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Autóelektronikai mûszerész
Gépjármûriasztó-szerelõ

Autószerelõ
Autóbontó
Autókarbantartó és -ápoló
Autómosógép-kezelõ
Autótechnikus
Gázautószerelõ

Gumiabroncs-javító és
kerékkiegyensúlyozó

Haszongépjármû-vezetõ
Autóbuszvezetõ
Tehergépkocsi-vezetõ

Jármûfényezõ

Karosszérialakatos

Közlekedésüzemvitel-ellátó
Menetjegyellenõr
Menetjegypénztáros
Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó
Szállítmányozási ügyintézõ

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpárszerelõ
Motorkerékpár-szerelõ

Autó- és motorkerékpár-kereskedõ
Autó- és motorkerékpár-eladó, -kölcsönzõ

Bánki Oktató és
Szolgáltató Bt.
1138 Budapest,
Váci út 179.

95 Varga Lajos
1033 Budapest,
Szérûskert u. 3.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

33 525 01
0010 3301
0010 3302

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpárszerelõ
Motorkerékpár-szerelõ

nyugdíjas
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Sorszám Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

96 Variházy Zoltán
1144 Budapest,
Kerepesi u. 140–142.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Egyéni vállalkozó

97 Veres Lajos
4029 Debrecen,
Senyei Oláh I. u. 18. I/5.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

51 525 01 1000
0001 5401

31 841 01
0010 3101
0010 3102

31 525 04 0000

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Autószerelõ
Autótechnikus

Haszongépjármû vezetõ
Autóbuszvezetõ
Tehergépkocsi-vezetõ

Targonca- és munkagépszerelõ

ÉKKO Kft.
4034 Debrecen,
Vámospércsi út 84.

98 Vid András 52 5241 01
52 5241 02

52 525 01 1000
0100 5201

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401
0001 5201

33 525 01
0010 3301
0010 3302

Autóelektronikai mûszerész
Autószerelõ

Autóelektronikai mûszerész
Gépjármûriasztó-szerelõ

Autószerelõ
Autóbontó
Autókarbantartó és -ápoló
Autómosógép-kezelõ
Autótechnikus
Gázautószerelõ

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpárszerelõ
Motorkerékpár-szerelõ

Gazdasági és
Közlekedési
Minisztérium
1055 Budapest,
Honvéd u. 13–15.

99 Vígh Gábor
4028 Debrecen,
Baksay S. u. 40.

31 582 06
0100 3101
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0010 3101
0010 3102

31 841 01
0010 3101
0010 3102

31 525 04 0000

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Haszongépjármû-vezetõ
Autóbuszvezetõ
Tehergépkocsi-vezetõ

Targonca- és munkagépszerelõ

Hajdú Volán Zrt.
4031 Debrecen,
Szoboszlói u. 4–6.
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Sorszám Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

100 Vincze István
3600 Ózd,
Vasvár út 4. I/2.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

33 525 01
0010 3301
0010 3302

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpárszerelõ
Motorkerékpár-szerelõ

Bolyai Farkas
Szakképzõ Iskola
3600 Ózd,
Petõfi út 20.

101 Vitéz Batta János
5000 Szolnok,
Kulich Gyula u. 1/10.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

52 525 01 1000
0100 5201

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401
0001 5201

31 525 01 0000

31 841 01
0010 3101
0010 3102

31 525 03 1000

33 525 01
0010 3301
0010 3302

31 525 04 0000

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Autóelektronikai mûszerész
Gépjármûriasztó-szerelõ

Autószerelõ
Autóbontó
Autókarbantartó és -ápoló
Autómosógép-kezelõ
Autótechnikus
Gázautószerelõ

Gumiabroncs-javító és
kerékkiegyensúlyozó

Haszongépjármû-vezetõ
Autóbuszvezetõ
Tehergépkocsi-vezetõ

Karosszérialakatos

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpárszerelõ
Motorkerékpár-szerelõ

Targonca- és munkagépszerelõ

Magánzó
5000 Szolnok,
Kulich Gyula
u. 1/10.
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Sorszám Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

102 Vizi György
2092 Budakeszi,
József Attila u. 63/C

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

31 525 01 0000

31 841 01
0010 3101
0010 3102

31 525 01 1000

52 841 01
0100 3301

33 525 01
0010 3301
0010 3302

31 525 04 0000

31 582 18 1000

51 525 02
0100 2101
0010 5101
0010 5102
0010 5103

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Gumiabroncs-javító és
kerékkiegyensúlyozó

Haszongépjármû-vezetõ
Autóbuszvezetõ
Tehergépkocsi-vezetõ

Karosszérialakatos

Közlekedésüzemvitel-ellátó
Menetjegyellenõr

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpárszerelõ
Motorkerékpár-szerelõ

Targonca- és munkagépszerelõ

Útépítõ

Vasúti jármûszerelõ
Kocsivizsgáló
Dízelmotoros vasúti jármû szerelõje
Vasúti villamos jármû szerelõje
Vasúti vontatott jármû szerelõje

Kelenföldi Mûszaki
Szakközépiskola
1119 Budapest,
Fehérvári út 159.

103 Vlcskó Pál
5600 Békéscsaba,
Ötház u. 10.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

52 525 01 1000
0100 5201

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101
0001 5401
0001 5201

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Autóelektronikai mûszerész
Gépjármûriasztó-szerelõ

Autószerelõ
Autóbontó
Autókarbantartó és -ápoló
Autómosógép-kezelõ
Autótechnikus
Gázautószerelõ

Békéscsabai
Központi Szakképzõ
Iskola
5600 Békéscsaba,
Puskin tér 1.
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Sorszám Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

31 525 01 0000

31 841 01
0010 3101
0010 3102

31 525 03 1000

33 525 01
0010 3301
0010 3302

52 341 01 0000
0100 3301

Gumiabroncs-javító és
kerékkiegyensúlyozó

Haszongépjármû-vezetõ
Autóbuszvezetõ
Tehergépkocsi-vezetõ

Karosszérialakatos

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpárszerelõ
Motorkerékpár-szerelõ

Autó- és motorkerékpár-kereskedõ
Autó- és motorkerékpár-eladó, -kölcsönzõ

104 Volent György
5600 Békéscsaba,
Penza ltp. 1. II/6.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

31 525 03 1000

33 525 01
0010 3301

31 525 04 0000

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Karosszérialakatos

Motor- és kerékpárszerelõ
Kerékpárszerelõ

Targonca- és munkagépszerelõ

nyugdíjas

105 Völgyes István
9400 Sopron,
Juharfa u. 22.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

51 525 01 1000
0100 3101
0100 3102
0100 2101

31 841 01
0010 3101
0010 3102

31 525 03 1000

52 841 01
0010 5203

31 525 04 0000

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Autószerelõ
Autóbontó
Autókarbantartó és -ápoló
Autómosógép-kezelõ

Haszongépjármû-vezetõ
Autóbuszvezetõ
Tehergépkocsi-vezetõ

Karosszérialakatos

Közlekedésüzemvitel-ellátó
Szállítmányozási ügyintézõ

Targonca- és munkagépszerelõ

Nemzeti
Közlekedési Hatóság
9400 Sopron,
Ipar krt. 33.
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Sorszám Név, lakcím
Szakképesítés

azonosítószáma
Vizsgáztatási szakterület Munkahely

106 Wittek Ernõ
1183 Budapest,
Gerely u. 12.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0010 3101
0010 3102

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Magyar
Kereskedelmi
Engedélyezési
Hivatal
1024 Budapest,

107 Zavaczky Antalné
1183 Budapest,
Móricz Zsigmond u. 1.

31 582 06
0010 3101
0010 3102

31 525 02 1000

51 525 02
0010 5101
0010 5102
0010 5103

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Jármûfényezõ

Vasúti jármûszerelõ
Dízelmotoros vasúti jármû szerelõje
Vasúti villamos jármû szerelõje
Vasúti vontatott jármû szerelõje

Ganz Ábrahám
Kéttannyelvû
Gyakorló
Szakközépiskola
1195 Budapest,
Üllõi út 303.

108 Dr. Závodny László
1173 Budapest,
Kistanya u. 18.

31 582 06
0100 3101
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

nyugdíjas

109 Zsila László
1021 Budapest,
Kuruclesi út 57.

31 582 06
0100 3101
0100 3102
0100 3103
0100 3104
0100 3105
0100 3106
0010 3101
0010 3102

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
Emelõgép-kezelõ
Energiaátalakító-berendezés kezelõje
Építési anyag-elõkészítõ gép kezelõje
Földmunkagép-kezelõ
Targoncavezetõ
Útépítõgép-kezelõ
Könnyûgépkezelõ
Nehézgépkezelõ

Környezetvédelmi és
Vízügyi
Minisztérium
1011 Budapest,
Fõ u. 44–50.
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II.
A gazdasági kapcsolatok eseményei

A magyar–EU kereskedelmi kapcsolatok alakulása
2008. január–február havi adatok alapján

2008. I–II. hónap adatai szerint az EU többi 26 tagálla-
mába való kiszállítás (1. számú táblázat) 9339 M eurót
(2007 I–II. hónapjában 8363 M eurót), a beérkezés
8047 M eurót (2007 I–II. hónapjában 7470 M eurót) tett ki,
így 2008. februárban a múlt év azonos idõszakához képest,
euróban mérve, a kiszállítások 11,7%-kal emelkedtek, a
beérkezések 7,7%-kal nõttek. Ugyanezen idõszakban
a magyar összkivitel valamivel nagyobb mértékben,
17,7%-kal (10 352 M euróról 12 187 M euróra) bõvült, az
összbehozatal is az EU-tagállamokból való beérkezésnél
jobban nõtt, 14,0%-kal (10 622 M euróról 12 109 M euró-
ra). Ennek megfelelõen a tagországok részesedése a ma-
gyar kivitelben 76,6%-ot (2007 I–II. hónapjában 80,8%),
a behozatalban 66,5%-ot (2007 I–II. hónapjában 70,3%)
tett ki.

A fentiek szerint a forgalom egyenlege az egy évvel ko-
rábbi azonos idõszakban regisztrált 893 M eurós többlethez
képest most 1292 M eurós többletet mutatott, miközben a
teljes magyar forgalomban mért elõzõ évi 270 M eurós de-
ficit 2008 februárjában 78 M eurós többletre változott.

A tagországokkal lebonyolított áruforgalom szerke-
zete a SITC árufõcsoportok szerinti megoszlás alapján a
következõként alakult (2. számú táblázat).

A kiszállításban az élelmiszerek 568 M eurót tettek ki,
részesedésük így 6,1% (2007. I–II. hónapjában 6,1%), a
nyersanyagok értéke 229 M euró volt, mely 2,5%-os súlyt
jelent (2007 I–II. hónapjában 2,2%), az energiahordozók
197 M eurót értek el, ez 2,1%-os részesedés (2007 I–II. hó-
napjában 1,5%), a feldolgozott termékek értéke 2558 M
euró volt, ez 27,3%-os hányadnak felel meg (2007 I–II. hó-
napjában 28,1%), míg a gépek és berendezések 5787 M

eurós forgalma 62,0%-os részarányt képvisel (2007
I–II. hónapjában 62,1%).

A beérkezések esetében az élelmiszerek 462 M eurót tet-
tek ki, így részesedésük 5,7% (2007 I–II. hónapjában
5,3%), a nyersanyagok értéke 147 M euró volt, mely
1,8%-os súlyt jelent (2007 I–II. hónapjában 1,6%), az ener-
giahordozókból 287 M euró értékû érkezett be, ami
3,6%-os részaránynak felel meg (2007 I–II. hónapjában
3,2%), a feldolgozott termékek beérkezése 3185 M eurót
ért el, ez 39,6%-os hányadnak felelt meg (2007 I–II. hónap-
jában 40,9%), míg a gépek és berendezések cikkcsoport
3966 M eurós beérkezéssel 49,3%-os részesedést reprezen-
tált (2007 I–II. hónapjában 49,0%).

Tájékoztatásul közöljük az EU-n kívüli legfontosabb
partnerországokkal lebonyolított forgalom adatait is
(3. számú táblázat).

Ezek szerint 2008 elsõ két hónapjában az átlagot lénye-
gesen meghaladóan nõtt kivitelünk Oroszországba (+88%),
Ukrajnába (+37%), szintén az átlag felett alakult a Szerbiá-
ba (+62%), valamint Horvátországba (+33%), továbbá az
USA-ba (+27%) irányuló exportunk is. Jelentõs növeke-
dést mutat a svájci (+49%) exportforgalom. Az átlag alatt
alakult a Japánba irányuló export üteme (+7%). A kínai ex-
port stagnált. A Kanadába irányuló export csökkent az elõ-
zõ évi szinthez képest.

Behozatalunkban a legnagyobb részesedéssel bíró relá-
ciók közül az orosz forgalom az országos átlagnál gyorsab-
ban nõtt (+29%); a kisebb volumenû ukrajnai (+34%) és
Szerbiából származó (+51%), valamint Horvátországból
származó (+54%) behozatal is jelentõsen emelkedett. Az
átlag feletti mértékben nõtt Kanadából (+75%) és Kínából
(+44%) származó importunk. Japánból és Svájcból a beho-
zatal az átlag körül alakult. Az átlag alatti mértékben nõtt
az USA (+9%) import.



1. számú táblázat

Az Európai Unió 27 tagországán belül bonyolított 2008. január–február havi áruforgalom
(feladó/rendeltetési országok szerint)

M.e.: M EUR

ORSZÁG

KISZÁLLÍTÁS BEÉRKEZÉS

2007 2008
Index

2008/2007

Megoszlás
(%)

2008-ban
2007 2008

Index
2008/2007

Megoszlás
(%)

2008-ban

Németország 3 187 3 245 101,8% 26,6% 2 907 3 178 109,3% 26,2%

Ausztria 452 570 126,1% 4,7% 628 718 114,4% 5,9%

Olaszország 600 598 99,6% 4,9% 475 484 102,0% 4,0%

Franciaország 492 537 109,3% 4,4% 475 473 99,7% 3,9%

Nagy-Britannia 434 530 122,1% 4,3% 281 262 93,5% 2,2%

Hollandia 333 394 118,4% 3,2% 455 519 114,0% 4,3%

Lengyelország 475 519 109,2% 4,3% 435 467 107,2% 3,9%

Szlovákia 424 564 133,0% 4,6% 308 378 122,9% 3,1%

Spanyolország 374 375 100,3% 3,1% 159 184 116,3% 1,5%

Csehország 385 480 124,7% 3,9% 367 417 113,8% 3,4%

Románia 362 546 150,8% 4,5% 255 241 94,5% 2,0%

Belgium 166 185 111,8% 1,5% 208 224 107,8% 1,8%

Finnország 52 56 107,2% 0,5% 84 90 106,6% 0,7%

Svédország 107 105 97,9% 0,9% 154 104 67,4% 0,9%

Szlovénia 100 126 126,0% 1,0% 73 109 149,4% 0,9%

Görögország 64 83 130,6% 0,7% 13 11 85,7% 0,1%

Dánia 77 82 107,2% 0,7% 65 75 115,7% 0,6%

Bulgária 92 141 152,9% 1,2% 14 15 107,6% 0,1%

Portugália 64 66 103,7% 0,5% 22 24 111,9% 0,2%

Írország 47 54 115,2% 0,4% 50 42 83,8% 0,3%

Litvánia 29 28 96,9% 0,2% 8 8 100,0% 0,1%

Lettország 18 19 103,3% 0,2% 2 3 150,0% 0,0%

Észtország 16 16 100,0% 0,1% 13 3 19,9% 0,0%

Ciprus 7 4 65,2% 0,0% 2 7 303,2% 0,1%

Luxemburg 5 13 249,0% 0,1% 12 9 73,9% 0,1%

Málta 1 1 100,0% 0,0% 6 1 20,4% 0,0%

EU összesen 8 363 9 339 111,7% 76,6% 7 470 8 047 107,7% 66,5%

Magyarország összesen 10 352 12 187 117,7% 100,0% 10 622 12 109 114,0% 100,0%
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2. számú táblázat

Az EU 27 országon belüli árucsere-forgalom struktúrájának változása SITC árufõcsoportok szerint
2008. január–február hónapban

Árufõcsoport

Kiszállítás Beérkezés

2007
M euró

2007
%

2008
M euró

2008
%

2007
M euró

2007
%

2008
M euró

2008
%

Élelmiszerek, ital, dohány 516 6,1 568 6,1 397 5,3 462 5,7

Nyersanyagok 184 2,2 229 2,5 122 1,6 147 1,8

Energiahordozók 121 1,5 197 2,1 239 3,2 287 3,6

Feldolgozott termékek 2346 28,1 2558 27,3 3052 40,9 3185 39,6

Gépek, gépi berendezések 5196 62,1 5787 62,0 3660 49,0 3966 49,3

Összesen 8363 100,0 9339 100,0 7470 100,0 8047 100,0

3. számú táblázat

Külkereskedelmi termékforgalom 2008. január–február hóban
(feladó/rendeltetési országok szerint)

M.e.: M EUR

ORSZÁG

KISZÁLLÍTÁS BEÉRKEZÉS EGYENLEG

2007 2008
Index

2008/2007
2007 2008

Index
2008/2007 2007 2008

EU 27 ország 8 363 9 339 111,7% 7 470 8 047 107,7% 893 1 292

Egyes kiemelt EU-n kívüli országok KIVITEL BEHOZATAL

Horvátország 148 197 133,1% 37 57 154,1% 111 140

Szerbia 124 201 162,0% 24 37 150,5% 100 164

Svájc 116 174 149,3% 92 108 117,9% 24 66

Oroszország 243 458 188,4% 836 1 078 128,8% –593 –620

Ukrajna 169 231 136,8% 125 168 134,3% 44 63

USA 237 300 126,6% 190 207 109,3% 47 93

Kanada 22 19 84,8% 20 35 174,7% 2 –16

Japán 42 45 107,4% 301 342 113,8% –259 –297

Kína 115 115 100,0% 554 795 143,5% –439 –680

Magyarország összesen 10 352 12 187 117,7% 10 622 12 109 114,0% –270 78

2008/24. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 3443



A MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2008. május 29–31.)

(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

139. 51. évfolyam L 139. szám (2008. május 29.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 461/2008/EK rendelete (2008. május 28.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 462/2008/EK rendelete (2008. május 28.) a cukorágazat egyes termékeire az
1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-as gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítõ
importvámok összegének módosításáról

A Bizottság 463/2008/EK rendelete (2008. május 28.) a 346/2008/EK rendelettel módosított
1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban érvényes, valamint a tojásalbuminra vo-
natkozó irányadó árak tekintetében történõ helyesbítésérõl

* A Bizottság 464/2008/EK rendelete (2008. május 28.) a 104/2007/EK rendelet szerinti, Bul-
gáriában a paradicsomra vonatkozóan a 2007/2008-as gazdasági évre fizetendõ kiegészítõ
összeg meghatározásáról

* A Bizottság 465/2008/EK rendelete (2008. május 28.) a létezõ kereskedelmi vegyi anyagok
európai jegyzékében szereplõ egyes potenciálisan perzisztens, biológiai felhalmozódásra
hajlamos és toxikus anyagok importõreinek és gyártóinak a 793/93/EGK tanácsi rendelet
alapján vizsgálatok elvégzésére és információszolgáltatásra való kötelezésérõl1

* A Bizottság 466/2008/EK rendelete (2008. május 28.) az egyes elsõbbségi anyagok importõ-
rei és gyártói számára a létezõ anyagok kockázatainak értékelésérõl és ellenõrzésérõl szóló
793/93/EGK tanácsi rendeletnek megfelelõ vizsgálatvégzési és tájékoztatási kötelezettség
elõírásáról1

* A Bizottság 467/2008/EK rendelete (2008. május 28.) a tejre és tejtermékekre vonatkozó
behozatali szabályok és a vámkontingensek megnyitása tekintetében az 1255/1999/EK
tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló
2535/2001/EK rendelet módosításáról

A Bizottság 468/2008/EK rendelete (2008. május 28.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló 314/2008/EK
rendelet helyesbítésérõl

1EGT-vonatkozású szöveg
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A Bizottság 469/2008/EK rendelete (2008. május 28.) a bizonyos vámkontingensek és preferenciá-
lis megállapodások alapján történõ cukortermék-behozatalra vonatkozó, 2008. május 19. és 23. kö-
zött kérelmezett engedélyek kibocsátásánál alkalmazandó odaítélési együttható meghatározásáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/394/EK:

* A Bizottság határozata (2008. április 30.) egyes németországi, olaszországi és szlovákiai kifi-
zetõ ügynökségek számláinak az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garanciaalap
(EMOGA) Garanciarészlege által finanszírozott kiadások tekintetében a 2006-os pénzügyi
évre vonatkozóan történõ elszámolásáról [az értesítés a C(2008) 1709. számú dokumentum-
mal történt]

2008/395/EK:

* A Bizottság határozata (2008. április 30.) a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettor-
szág, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia kifizetõ ügy-
nökségeinek az Európai Mezõgazdasági és Garanciaalapból (EMGA) finanszírozott, vidék-
fejlesztési intézkedések terén tett kiadásokra vonatkozó 2007. pénzügyi évi számlaelszámo-
lásáról [az értesítés a C(2008) 1710. számú dokumentummal történt]

2008/396/EK:

* A Bizottság határozata (2008. április 30.) a tagállami kifizetõ ügynökségeknek az Európai
Mezõgazdasági Garanciaalap (EMGA) által a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan finanszí-
rozott kiadásokat érintõ számláinak elszámolásáról [az értesítés a C(2008) 1711. számú do-
kumentummal történt]

2008/397/EK:

* A Bizottság határozata (2008. április 30.) a tagállami kifizetõ ügynökségeknek az Európai
Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott kiadásokra vonatkozó
2007-es pénzügyi évi számláinak elszámolásáról [az értesítés a C(2008) 1712. számú doku-
mentummal történt]

2008/398/EK:

* A Bizottság határozata (2008. április 30.) Litvánia és Szlovákia kifizetõ ügynökségeinek az
Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege által a
2006-os pénzügyi évre vonatkozóan finanszírozott, vidékfejlesztési intézkedések terén tett
kiadásokat érintõ számláinak elszámolásáról [az értesítés a C(2008) 1713. számú dokumen-
tummal történt]

AJÁNLÁSOK

Tanács

2008/399/EK:

* A Tanács ajánlása (2008. május 14.) a tagállamok és a Közösség gazdaságpolitikájára vo-
natkozó átfogó iránymutatások 2008. évi naprakésszé tételérõl és a tagállamok foglalkozta-
táspolitikáinak végrehajtásáról

1EGT-vonatkozású szöveg
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140. 51. évfolyam L 140. szám (2008. május 30.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 470/2008/EK rendelete (2008. május 26.) az 1782/2003/EK rendeletnek a dohány-
ra vonatkozó támogatásból a 2008. és 2009. évben a Közösségi Dohányalapba történõ átcso-
portosítás, valamint az 1234/2007/EK rendeletnek a Közösségi Dohányalap finanszírozása
tekintetében történõ módosításáról

A Bizottság 471/2008/EK rendelete (2008. május 29.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 472/2008/EK rendelete (2008. május 29.) a rövid távú statisztikákról szóló
1165/98/EK rendeletnek a NACE Rev. 2. idõsoraira alkalmazandó elsõ bázisév, valamint a
NACE Rev. 2. szerint benyújtandó, 2009-nél korábbi idõsorokra a részletezettség szintje, az
adatszolgáltatás formája, az elsõ referencia-idõszak és a referencia-idõszak tekintetében
történõ végrehajtásáról1

* A Bizottság 473/2008/EK rendelete (2008. május 29.) a 2037/2000/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek az egyes ózonlebontó anyagok és ózonlebontó anyagokat tartalmazó ke-
verékek KN-kódjának kiigazítása céljából történõ módosításáról

A Bizottság 474/2008/EK rendelete (2008. május 29.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér
cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

A Bizottság 475/2008/EK rendelete (2008. május 29.) a további feldolgozás nélkül exportált sziru-
pokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

A Bizottság 476/2008/EK rendelete (2008. május 29.) a 900/2007/EK rendelet által elõírt folyama-
tos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzíté-
sérõl

A Bizottság 477/2008/EK rendelete (2008. május 29.) a fehér cukor folyamatos pályázati felhívásá-
ról szóló 1060/2007/EK rendelet keretében nyertes hirdetése elmaradásának megállapításáról

A Bizottság 478/2008/EK rendelete (2008. május 29.) a cukorágazatba tartozó, a Szerzõdés I. mel-
léklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési
ráta rögzítésérõl

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/400/EK:

* A Bizottság határozata (2008. március 11.) az Olaszország által a hátrányos helyzetû térsé-
gekben végrehajtandó beruházások javára létrehozott C 28/07. (korábbi NN 33/07) számú
állami támogatásról [az értesítés a C(2008) 831. számú dokumentummal történt]1

2008/401/EK, Euratom:

* A Bizottság határozata (2008. április 30.) az eljárási szabályzatának a környezeti ügyekben
az információhoz való hozzáférésrõl, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történõ részvé-
telérõl és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény rendel-
kezéseinek a közösségi intézményekre és szervekre való alkalmazásáról szóló, 2006. szep-
tember 6-i 1367/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó
részletes szabályok tekintetében történõ módosításáról

1EGT-vonatkozású szöveg
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Európai Központi Bank

2008/402/EK:

* Az európai központi bank határozata (2008. május 15.) az euróbankjegyek tekintetében az
euró biztonságos kezelést igénylõ elemeit elõállítók biztonsági akkreditációs eljárásairól
(EKB/2008/3)

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2008/403/KKBP együttes fellépése (2008. május 29.) az Európai Unió Afrikai Unió
melletti különleges képviselõjének kinevezésérõl szóló 2007/805/KKBP együttes fellépés
módosításáról

141. 51. évfolyam L 141. szám (2008. május 31.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 480/2008/EK rendelete (2008. május 26.) az Európai Gazdasági Közösség és a
Seychelle Köztársaság között létrejött, a Seychelle-szigetek partjainál folytatott halászat-
ról szóló megállapodásban elõírt halászati lehetõségek és pénzügyi hozzájárulás 2005. ja-
nuár 18-tól 2011. január 17-ig terjedõ idõtartamra történõ megállapításáról szóló jegyzõ-
könyv módosításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötésérõl

A Bizottság 481/2008/EK rendelete (2008. május 30.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 482/2008/EK rendelete (2008. május 30.) a léginavigációs szolgáltatók által ki-
alakítandó, szoftverbiztonságot garantáló rendszer létrehozásáról és a 2096/2005/EK ren-
delet módosításáról1

* A Bizottság 483/2008/EK rendelete (2008. május 30.) egyes elnevezéseknek az oltalom alatt
álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzésérõl [���� ���

���	
�� (Stafida Zakynthou) (OEM), Miód wrzosowy z Borów Dolnoœl¹skich (OFJ),
Chodské pivo (OFJ)]

A Bizottság 484/2008/EK rendelete (2008. május 30.) a gabonaágazatban 2008. június 1-jétõl al-
kalmazandó behozatali vámok megállapításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/404/EK:

* A Bizottság határozata (2008. május 21.) a 2003/467/EK határozat Olaszország egy közigaz-
gatási területének hivatalosan szarvasmarha-tuberkulózistól mentessé nyilvánítása, vala-
mint Lengyelország egyes közigazgatási területeinek hivatalosan a szarvasmarhák enzoo-
tikus leukózisától mentessé nyilvánítása tekintetében történõ módosításáról [az értesítés a
C(2008) 1876. számú dokumentummal történt]1

1EGT-vonatkozású szöveg
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AJÁNLÁSOK

Bizottság

2008/405/EK:

* A Bizottság ajánlása (2008. május 28.) a következõ anyagok kockázatcsökkentési intézkedé-
seivel kapcsolatban: 2-nitrotoluol és 2,4-dinitro-toluol [az értesítés a C(2008) 2233. számú
dokumentummal történt]1

Helyesbítések

* Helyesbítés a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérõl, engedélyezésérõl és korlátozá-
sáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv
módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet,
a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK
bizottsági irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 396., 2006. 12. 30., 1. o.) Helyesbített válto-
zat: az HL L 136., 2007. 5. 29., 3. o.)

* Helyesbítés a harmadik országokból a Közösségbe behozott állatok állat-egészségügyi ellen-
õrzésére irányadó elvek megállapításáról, valamint a 89/662/EGK, 90/425/EGK és
90/675/EGK irányelvek módosításáról szóló, 1991. július 15-i 91/496/EGK tanácsi irányelv-
hez (HL L 268., 1991. 9. 24.) (Magyar nyelvû különkiadás, 3. fejezet, 12. kötet, 58. o.)

142. 51. évfolyam L 142. szám (2008. május 31.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Bizottság 440/2008/EK rendelete (2008. május 30.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, érté-
kelésérõl, engedélyezésérõl és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parla-
menti és a tanácsi rendelet értelmében alkalmazandó vizsgálati módszerek megállapítá-
sáról1

1EGT-vonatkozású szöveg
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A Közbeszerzési Értesítõ 63. számának (2008. június 4.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

23004 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (M3 ap. burkolat- és híd-
felújítás – 2/2008. – K. É. – 8277/2008)

23009 Balatonfüred Város Önkormányzata (Balatonfüred,
2008. évi útépítések II. ütemének kivitelezése – K. É. –
8146/2008)

23015 Baromfitenyésztési, Keltetési és Értékesítési Kft., Rém
(mezõgazdasági gépek beszerzése – K. É. – 7622/2008)

23020 Fejér Megyei Szent György Kórház (ESWL-módszerrel
történõ vesekõzúzó szolgáltatás – K. É. – 8105/2008)

23025 FELGYÕ-KEV Baromfitenyésztõ, Takarmánygyártó és
Forgalmazó Kft. (mezõgazdasági gépek beszerzése
– K. É. – 7623/2008)

23031 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (egyszer használa-
tos tûk, fecskendõk – K. É. – 7725/2008)

23039 Magyar Szabadalmi Hivatal (étkezési utalványok beszer-
zése – K. É. – 7906/2008)

23042 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [KCS004. Tervezési
szerzõdés. K240.01 Gyöngyös Ny-i elkerülõ út (I. rész)
és a K033.02. 33. számú fõút (II. rész) engedélyezési és
kiviteli terveinek elkészítése – K. É. – 8065/2008]

23049 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás az
M0 autóút déli szektorán az M1 és 51. sz fõút közötti
szakaszok kivitelezése során mérnöki feladatok ellátása
tárgyában – K. É. – 8186/2008)

23057 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás az
M0 autóút déli szektorán az 51. sz. fõút és M5 autópá-
lyák közötti szakaszok kivitelezése során lebonyolító
mérnöki feladatok ellátása tárgyában – K. É. –
8261/2008)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban

23064 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (irányítói munkahelyek
kialakítása a MÁV Zrt. forgalmi vonatközlekedési in-
formációs rendszere számára – K. É. – 7990/2008)

Részvételi felhívás egyes ágazatokban

23070 Borsod Volán Személyszállítási Zrt. (a Borsod Volán Zrt.
gépjármûveihez szükséges gumiabroncsok beszerzése
– K. É. – 8116/2008)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás

megindítására

23075 Budapest XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzata (sport-
csarnok külsõ munkálatai – K. É. – 7923/2008)

23081 Szegedi Tudományegyetem (az SZTE Szent-Györgyi Al-
bert Klinikai Központ II. sz. Belgyógyászati Klinika és
Kardiológiai Központ elektrofiziológiai laboratóriu-
mának felújítása és fejlesztése – K. É. – 8045/2008)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

23085 Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (beruházási hi-
tel felvétele a 2008. évre – K. É. – 7860/2008)

Elõzetes tájékoztató hirdetmény

23089 Budapest Fõváros Önkormányzata (a Fõpolgármesteri
Hivatal adóügyosztálya részére adóügyi nyomtatvá-
nyok, papíráruk elõállítása, valamint átadott adatállo-
mányokból nyomdai szolgáltatás teljesítése – K. É. –
5820/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

23091 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (gépjármû-karbantar-
tás/2008. – K. É. – 8224/2008)

23095 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató ered-
ményrõl a 86. sz. fõút 77+800–79+000 km közti szaka-
szán 11,5 tonnás burkolaterõsítés, négynyomúsítás tár-
gyában – K. É. – 8111/2008)

23098 Petõfi Irodalmi Múzeum (tájékoztató az eredményrõl
– K. É. – 8037/2008)

23102 Sátoraljaújhely Város Önkormányzata (foszforlemezes
digitalizáló és PACS-rendszer beszerzése – K. É. –
8167/2008)

23105 Vác Város Önkormányzata (orvosi ultrahanggép beszer-
zése – K. É. – 7293/2008)

23109 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszp-
rém, 1 200 000 000 forint folyószámla-hitelkeret bizto-
sítása – K. É. – 7919/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl egyes ágazatokban

23113 Budapest Airport Zrt. [forgalmi elõtér építése és kapcso-
lódó felszerelések/közmûvek létesítése (construction of
apron and related facilities/utilities) – K. É. –
8205/2008]

2008/24. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 3449



Visszavonás

23117 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza visszavoná-
sa (az Európai Unió Hivatalos Lapjához K. É. –
5889/2008 számon feladott ajánlati felhívás visszavoná-
sa – K. É. – 7983/2008)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

23120 Diákhitel Központ Zrt. (a Diákhitel Központ Zrt. on-line
médiafelületeken történõ kommunikációjának megva-
lósítása felhasználással vegyes vállalkozási szerzõdés
keretében – K. É. – 8451/2008)

23126 Velence Város Önkormányzata (tervegyeztetés, végleges
dokumentáció elkészítése – K. É. – 8164/2008)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

23133 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (rakodó földmunkagép beszerzése – K. É. –
8107/2008)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

23138 Szentgotthárd Város Önkormányzata (ajánlatkérõ és a
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi
Társulás fenntartásában mûködõ oktatási, nevelési és
szociális intézményekben étkeztetési feladatok ellátása
– K. É. – 7917/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

23144 Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata (tervezési szer-
zõdés Gyõr, Széchenyi teret környezõ utcák kiviteli ter-
veinek elkészítésére – K. É. – 8315/2008)

23147 Tolna Megyei Bíróság (külsõ nyílászárók cseréje
– K. É. – 8118/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

23152 Budapest Fõváros XVII. Kerület Rákosmente Önkor-
mányzata (korlátozott sebességû utak kialakítása
– K. É. – 8158/2008)

23158 Hajnal-99 Kft. (szarvasmarhatelepek korszerûsítése
– trágyakezelés korszerûsítése – K. É. – 8203/2008)

23161 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.
(2 Mbit/s-os bérelt összeköttetések megrendelése
– K. É. – 8283/2008)

23166 Mocsai Búzakalász Termelõ és Szolgáltató Szövetkezet
(szarvasmarhatelepen trágyakezelés kiépítése – K. É. –
7711/2008)

23172 Somogy Megyei Önkormányzat (marketingszolgáltatás
beszerzése – K. É. – 7652/2008)

23177 Széchenyi István Egyetem Gazdasági és Mûszaki Fõigaz-
gatóság (jármû- és közlekedési iparhoz kapcsolódó mul-
tidiszciplináris mûszaki képzési-kutatási infrastruktú-
rafejlesztés tárgyú projekthez mûszaki lebonyolító, be-
ruházásszervezõ, mûszaki ellenõr és tervellenõr kivá-
lasztása – K. É. – 8098/2008)

23184 Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (Mocorgó Óvo-
da bõvítése – építési beruházás – K. É. – 7488/2008)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban

23190 BKV Zrt. Mûszaki Igazgatóság (az 56-os villamos vona-
lán a lassújelek megszüntetése I/b projekt – K. É. –
8402/2008)

23194 Gemenc Volán Autóbusz-közlekedési Zrt. [a Gemenc Vo-
lán Autóbusz-közlekedési Zrt. Szekszárd, Tartsay Vil-
mos u. 4. sz. alatti (hrsz.: 4091/2) telephelyén egy új
autóbusz javító-szerelõ csarnok építése, fõvállalkozási
szerzõdés keretében – K. É. – 8322/2008]

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

23201 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (M3 ap. burkolat- és híd-
felújítás/2008. – K. É. – 8448/2008)

23203 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (meteorológiai rendszerek
felújítása/2008. – K. É. – 8450/2008)

23205 Cegléd Gesztor Önkormányzat a Duna–Tisza Közi Nagy-
térség Településeinek Tulajdonközössége (Duna–Tisza
közi nagytérség regionális települési szilárdhulla-
dék-gazdálkodási rendszere keretében a meglévõ lera-
kók rekultiválásának megvalósítása. 1. rész: északi te-
rület, 2. rész: déli terület – K. É. – 8463/2008)

23209 Fejér Megyei Önkormányzat (ajánlatkérõ gyermekvé-
delmi központja Székesfehérvár, Erzsébet úti telephe-
lyén létesítendõ 48 férõhelyes gyermekotthon kivitele-
zése, a létesítmény felépítése, valamint a használatba-
vételi engedély beszerzése – K. É. – 6988/2008)

23212 Fejér Megyei Önkormányzat (pedagógiai-szakmai szol-
gáltatás ellátása Fejér megye területén – K. É. –
6990/2008)

23214 Fõvárosi Önkormányzat Csecsemõket, Kisgyerekeket és
Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai (a K. É. –
4480/2008 számú eljárás eredménye – K. É. –
8335/2008)

23219 Kanizsai Dorottya Kórház [biztonsági kamerás térfigye-
lõ rendszer kiépítésével õrzés-védelem, valamint park-
fenntartási munkák végzése (4307/Nagykanizsa/07 õr-
zés-védés) – K. É. – 6975/2008]
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23222 Kiszombor Község Önkormányzata (lakossági szilárd
hulladék szállítása az ajánlatkérõ közigazgatási terüle-
térõl – K. É. – 7325/2008)

23224 Legfõbb Ügyészség (étkezési utalvány – K. É. –
8472/2008)

23227 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (Budapest V. ker., Ná-
dor u. 31. szám alatti épület III–IV. emeletén irodahelyi-
ségek kialakítása és felújítása – K. É. – 8449/2008)

23229 MIVÍZ Miskolci Vízmû Kft. (szennyvíziszap-szállítás és
-elhelyezés II. – K. É. – 8145/2008)

23231 Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Köz-
pont (ajánlatkérõ K3 Pável Ágoston Kollégiuma
komplex felújítása – K. É. – 7589/2008)

23234 Százhalombatta Város Önkormányzata [fõtér (Szent Ist-
ván tér) táj- és kertépítészeti rekonstrukciója kiviteli
tervei – K. É. – 8345/2008]

23236 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszp-
rém, Kolostorok és kertek a veszprémi vár tövében cí-
mû projekthez kiviteli tervek elkészítése – K. É. –
8208/2008)

23239 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszprém,
felhalmozási célú hitelfelvétel – K. É. – 8303/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

23242 E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. [lakossági fogyasztás-
mérõ-csere szerzõdéses részteljesítés (1 éves) – K. É. –
8157/2008]

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

23244 Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet (meg-
bízó modelltelepén az állatállomány gondozása, a kísér-
letek feltételeinek biztosítása – K. É. – 7356/2008)

23244 Dalmandi Mezõgazdasági Zrt. (Dalmand – állattartó te-
lepek korszerûsítése – trágyakijuttatáshoz gépbeszer-
zés – K. É. – 7180/2008)

Helyesbítés

23246 Bajai Kórház helyesbítése [szemlencsék beszerzése
(SG-399) – K. É. – 8377/2008]

Módosítás

23247 Mindszentgodisai Agroterm Kft. módosítása (a Közbe-
szerzési Értesítõ 59. számában, 2008. május 26-án
K. É. – 7863/2008 számon megjelent ajánlati felhívás
módosítása – K. É. – 8350/2008)

Visszavonás

23249 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Orszá-
gos Sportegészségügyi Intézmény visszavonása (három
intézmény objektumainak õrzés-védelmi és portaszol-
gálati feladatainak ellátása – K. É. – 8442/2008)

A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG

HATÁROZATAI

23251 A Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (az Innober
Wave Kft. jogorvoslati kérelme a Nemzeti Infrastruk-
túra Fejlesztõ Zrt. közbeszerzési eljárása ellen)

23254 A Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (az Állami
Számvevõszék által Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata beszerzései ellen hivatalból kezdemé-
nyezett jogorvoslati eljárás)

23259 A Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (a Gergely
Air Kft. jogorvoslati kérelme a Velencei-tó Környéki
Többcélú Kistérségi Társulás közbeszerzési eljárása
ellen)

23264 A Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (az Állami
Számvevõszék által Tolna Város Önkormányzata be-
szerzése ellen hivatalból kezdeményezett jogorvoslati
eljárás)

23267 A Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (a Biotech
GmbH magyarországi fióktelepe által a Tolna Megyei
Önkormányzat Balassa János Kórháza közbeszerzési
eljárása ellen benyújtott jogorvoslati kérelem)

23275 A Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (az Állami
Számvevõszék által Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata beszerzése ellen hivatalból kezdemé-
nyezett jogorvoslati eljárás)

23278 A Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (a Genera-
li-Providencia Biztosító Zrt. jogorvoslati kérelme a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hiva-
tala közbeszerzési eljárása ellen)

BÍRÓSÁGI ÍTÉLETEK

23281 Fõvárosi Bíróság 25.K.34.479/2007/10. számú ítélete
(K. É. – 8483/2008)

23290 Fõvárosi Bíróság 25.K.32.052/2007/6. számú ítélete
(K. É. – 8485/2008)

2008/24. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 3451



A Közbeszerzési Értesítõ 64. számának (2008. június 6.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

23301 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (ajánlatkérõ üzemviteléhez szükséges különféle
áramforrások szállítása – K. É. – 7401/2008)

23306 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [TA005 – tervezési
szerzõdés a M70 autóút Tornyiszentmiklós–országha-
tár (18+600–19+760 km-sz.) közötti szakasz 19+100
km-szelvényben egyszerû pihenõhely létesítéséhez
szükséges engedélyezési-kiviteli tervek elkészítése tár-
gyában – K. É. – 8294/2008]

23311 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás az
58. sz. fõút Pécs és a pogányi repülõtér közötti négynyo-
músítás kivitelezési munkái tárgyában – K. É. –
7372/2008)

23317 Vám- és Pénzügyõrség Gazdasági Központja (a Vám- és
Pénzügyõrség részére egyenruházati termékek konfek-
cionálásához alapanyag beszerzése – K. É. – 8225/2008)

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására

23323 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Ok-
tató Kórház [1 db C-íves sebészeti képerõsítõ berendezés
(érsebészeti osztályra) – mobil DSA – K. É. –
7717/2008]

23328 Miskolci Egyetem (TIOP 1.3.1-07/1-2007-0003 projekt
építési munkái engedélyezési és kiviteli terveinek elké-
szítése – K. É. – 8130/2008)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

23334 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (biztosítási szolgáltatá-
sok – K. É. – 8088/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

23343 Dombóvár Város Önkormányzata (ajánlatkérõ intézmé-
nyei részére takarítási, portaszolgálati, valamint kar-
bantartási feladatok ellátása – K. É. – 7193/2008)

23345 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszprém,
felhalmozási célú hitelfelvétel – K. É. – 8292/2008)

Módosítás

23349 Igazságügyi Hivatal módosítása (utalványok vásárlása
– TED 2008/S 72-097168 felhívás módosítása – K. É. –
8556/2008)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

23353 Dunaharaszti Város Önkormányzata (bõvítési, felújítási
munkák – K. É. – 8103/2008)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

23360 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (az infokommunikációs
szolgáltatási szintek modellezése a MÁV-csoport üzleti
céljainak megvalósítása érdekében – K. É. – 8392/2008)

Részvételi felhívás egyes ágazatokban

23366 Vértesi Erõmû Zrt. (CO-szûrõs menekülõkészülékek be-
szerzése – K. É. – 8525/2008)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

23372 Magyar Közút Kht. (lónyai átkelõhely üzemeltetése
– K. É. – 8436/2008)

23375 MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (alsó kategó-
riás szálláshelyek biztosítása a MÁV-START Zrt. mun-
kavállalói részére – K. É. – 8278/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

23383 Baranya Megyei Önkormányzat (közérdekû hírek, infor-
mációk, közlemények megjelentetése, közzététele írott
sajtókiadványban – K. É. – 8068/2008)

23386 Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs
és Módszertani Központ (élelmiszerek beszerzése
– K. É. – 8022/2008)

23390 Bélapátfalva Gazdasági, Mûszaki Ellátószervezet (élelmi-
szer beszerzése – K. É. – 7940/2008)

23394 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Debrecen,
Pallagi út – TEVA elõtti parkoló építési munkáinak ki-
vitelezése – K. É. – 8329/2008)

23399 ÉARFÜ Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Kht. (pályázati és álláshirdetések, PR-cikkek megjelen-
tetése – K. É. – 8204/2008)

23404 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (1,1 m3-es mûanyag
konténer szállítása – K. É. – 8235/2008)

23407 Fõvárosi Önkormányzat Uzsoki Utcai Kórház (dializálás-
hoz szükséges fogyóanyagok beszerzése – K. É. –
8067/2008)

23413 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (gyalogsági gyorstelepítésû drótakadálykészle-
tek – K. É. – 8497/2008)
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23416 Kabóka Kft. (sertéstelep trágyakezelésének korszerûsí-
tése – K. É. – 8339/2008)

23419 Paks Város Önkormányzata (PSE öltözõépület átalakítá-
sa – K. É. – 8040/2008)

23424 Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (aján-
latkérõ gyógyszerekkel történõ ellátása – K. É. –
7639/2008)

23428 Sárbogárd Város Önkormányzata (fejlesztési hitel 2008.
– K. É. – 7866/2008)

23432 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (Sopron,
2007. évi lakossági támogatású utak, MAVAD-lakó-
park–Töpler u.–Szõlõskert u.–Holló u.–Feketevárosi
utca út- és járdaépítése – K. É. – 7456/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

23438 Abonyi Mezõgazdasági Termelõ és Szolgáltató Zrt. (bio-
gázüzem létesítése – K. É. – 8458/2008)

23443 Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (LIFE06NAT/
H/000104 – K. É. – 8629/2008)

23448 Fríz-Tej Mezõgazdasági Zrt. (állattartó telep korsze-
rûsítéséhez kapcsolódó gépek beszerzése – K. É. –
7894/2008)

23453 GALLIFORM Mezõgazdasági Termelõ és Kereskedelmi
Kft. (baromfitelep korszerûsítése – K. É. – 6620/2008)

23459 Országgyûlés Hivatala [kézi csomózású padlószõnyeg
készítése (326) – K. É. – 8295/2008]

23463 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata [Szé-
kesfehérvár, Rádió út 7. szám alatti (6883 hrsz.) idõsek
otthona kiviteli terveinek elkészítése és kivitelezése elõ-
finanszírozással – K. É. – 8574/2008]

23469 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szolnok vá-
ros területén 52 db játszótér felújítása és karbantartása
– K. É. – 8284/2008)

23475 Új Élet Mezõgazdasági Szövetkezet, Örményes (2 db ra-
kodógép, 1 db bála bontó-kiosztó kocsi, 1 db nagy nyo-
mású elektromos mosóberendezés és 1 db szippantóko-
csi szállítása – K. É. – 8269/2008)

23480 Vésztõ Város Önkormányzata (Vésztõ, 3 db kerékpárút
építése – K. É. – 7736/2008)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

23487 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (UBEV kialakítása
– K. É. – 8493/2008)

23489 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (hídfelújítás-I./2008.
– K. É. – 8387/2008)

23494 Budapest Fõváros Önkormányzata (2008. évi útfelújítá-
sok teljes körû lebonyolítói és mûszaki ellenõri felada-
tainak ellátása – K. É. – 7728/2008)

23501 Budapest Fõváros Önkormányzata (2008. évi útfelújítá-
sok tervezési munkái és tervezési mûvezetési felada-
tainak ellátása – K. É. – 7915/2008)

23509 Budapest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzat (generál-
kivitelezési szerzõdés a XIII. kerület, Révész utca
10–12. szám alatti gyermek- és felnõttorvosi rendelõin-
tézet és gyógyszertár rekonstrukciójára – K. É. –
7575/2008)

23511 Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (Bp. I. kerü-
let, Döbrentei u. 15. sz. alatti lakóépület felújításának
építési, engedélyezési és kivitelezési tervei elkészítésére
kiírt gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárás ered-
ményének közzététele – K. É. – 8470/2008)

23514 Dunaújvárosi Fõiskola (Dunaújvárosi Fõiskola informa-
tikai épülete felújításának befejezése – K. É. –
8567/2008)

23516 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapít-
vány (korai intervenciós központok fejlesztése – K. É. –
8414/2008)

23519 ITD Hungary Zrt. (kiállítás kivitelezése – K. É. –
8510/2008)

23526 K.K.I. GAESZ Nátus Konyha, Pápa (a K. É. – 3370/2008
számú eljárás eredménye – K. É. – 7753/2008)

23536 Kistarcsa Város Önkormányzata (élelmiszer-beszerzés
– K. É. – 8405/2008)

23539 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (komplex bankári
biztosítás, valamint a vezetõ tisztségviselõk és felügye-
lõbizottsági tagok felelõsségbiztosítása – K. É. –
8549/2008)

23542 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a 4. sz.
fõút hiányzó Pest megyei szakaszaira vonatkozó Euró-
pai Regionális Fejlesztési Alap támogatás elnyeréséhez
szükséges dokumentációinak elkészítése tárgyú eljárás
eredményérõl – K. É. – 7735/2008)

23544 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató az M85
jelû gyorsforgalmi út Csorna–Pereszteg közötti szakasz
tanulmánytervének és elõzetes környezeti vizsgálati do-
kumentációjának elkészítése, engedélyeztetése tárgyú
eljárás eredményérõl – K. É. – 8342/2008)

23547 PARKING Szervezõ, Fejlesztõ és Tanácsadó Kft. (admi-
nisztrációs szoftver továbbfejlesztése 2008. – K. É. –
6506/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

23549 Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény (tájékoztató
a szerzõdés teljesítésérõl – Békéscsaba VI. – K. É. –
8464/2008)

23549 Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (Buda-
pest XVI. kerületben 5 utca burkolatfelújításának kivi-
telezése – K. É. – 8489/2008)

23550 Cívis Ház Zrt. (gépjármûbeszerzés keretmegállapodás
keretében – K. É. – 8569/2008)

23551 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [tájékoztató a
szerzõdés teljesítésérõl a tanulmányok készítése az üz-
letre hangolva program intézkedéseihez kapcsolódó
résztémákban vállalkozási (keret)szerzõdés keretében
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tárgyú közbeszerzési eljárás 7. része tekintetében
– K. É. – 6883/2008]

23552 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (8 darab személygépko-
csi beszerzése – K. É. – 8648/2008)

23553 Vám- és Pénzügyõrség Dél-alföldi Regionális Parancs-
noksága (a kecskeméti fõvámhivatal kiskunhalasi ki-
rendeltség épületének tisztasági festése – K. É. –
8424/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

23554 Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat [Buda-
pest XVI. kerület, Rákosi út (Körvasút sor–Rózsa utca
között) csapadékvíz-elvezetés és burkolatfelújítás kivi-
telezése – K. É. – 8641/2008]

23554 Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kft. (Bátaapátiban léte-
sítendõ, a kis és közepes aktivitású hulladékok végleges
elhelyezésére szolgáló nemzeti radioaktívhul-
ladék-tároló telephely felszíni létesítmények I. üte-
mének beruházási munkái – K. É. – 7441/2008)

23557 Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Közhasznú Nonprofit
Kft. (nemzeti radioaktívhulladék-tároló sugárvédelmi
ellenõrzõ rendszeréhez szükséges eszközök és berende-
zések beszerzése – K. É. – 7442/2008)

23558 Tunyogmatolcs Község Önkormányzata (szennyvízcsa-
tornahálózat-építés II. ütem – K. É. – 8703/2008)

23559 STF Sertéshústermelõ és Forgalmazó Kft. (tájékoztató az
STF Sertéshústermelõ és Forgalmazó Kft. mint aján-
latkérõ által Hajdúszovát – sertéstelepek korszerûsíté-
se tárgyában lefolytatott nyílt eljárás eredményeként
megkötött vállalkozási szerzõdés módosításáról
– K. É. – 8652/2008)

Helyesbítés

23561 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Dél-alföldi Regioná-
lis Igazgatósága helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ
61. számában, 2008. május 30-án K. É. – 7849/2008 szá-
mon megjelent ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. –
8783/2008)

23561 Csongrád Megyei Önkormányzat helyesbítése (a Közbe-
szerzési Értesítõ 61. számában, 2008. május 30-án
K. É. – 7999/2008 számon megjelent részvételi felhívás
helyesbítése – K. É. – 8845/2008)

23561 Körmend Város Önkormányzata helyesbítése (a Közbe-
szerzési Értesítõben K. É. – 7413/2008 számon, 2008.
június 2-án megjelent egyszerû eljárás ajánlattételi fel-
hívásának helyesbítése – K. É. – 8722/2008)

23561 Meditop Gyógyszeripari Kft. helyesbítése (a Közbeszer-
zési Értesítõ 2008. május 14-i, 54. számában, K. É. –
6530/2008 számon megjelent részvételi felhívás helyes-
bítése – K. É. – 8846/2008)

23562 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség helyesbítése (a Közbe-
szerzési Értesítõ 44. számában, 2008. április 14-én
K. É. – 5213/2008 számon megjelent ajánlati felhívás
helyesbítése – K. É. – 8226/2008)

23562 Regionális Fejlesztési Holding Zrt. helyesbítése (a Közbe-
szerzési Értesítõ 59. számában, 2008. május 26-án meg-
jelent K. É. – 7601/2008 számú ajánlati felhívás helyes-
bítése – K. É. – 8871/2008)

Módosítás

23563 Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása módosítása
(a Közbeszerzési Értesítõ 52. számában, 2008. má-
jus 2-án K. É. – 6477/2008 számon megjelent ajánlati
felhívás módosítása – K. É. – 8869/2008)

Éves statisztikai összegezés

23565 Kazincbarcika Város Önkormányzata (Kazincbarcika
Város Önkormányzata 2007. évi összegezése – K. É. –
8393/2008)

A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG HATÁROZATAI

23572 A Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (a T.O.M.
Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt. jogor-
voslati kérelme a Kanizsai Dorottya Kórház ajánlatké-
rõ közbeszerzési eljárása ellen)

23584 A Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (az INTER-
SEC 2000 Személy- és Vagyonvédelmi Szolgáltató Kft.
jogorvoslati kérelme a Közép-Tisza-vidéki Környezet-
védelmi és Vízügyi Igazgatóság közbeszerzési eljárása
ellen)

23587 A Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (az Állami
Számvevõszék által Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata közbeszerzése ellen hivatalból kez-
deményezett jogorvoslati eljárás)

23590 A Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (az Állami
Számvevõszék által Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata ellen hivatalból kezdeményezett
jogorvoslati eljárása)

23594 A Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (a Közbe-
szerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság elnö-
ke által a Békési Kistérségi Társulás közbeszerzési eljá-
rása ellen hivatalból kezdeményezett jogorvoslati el-
járás)

23600 A Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (a Fehér Ab-
lak Kft. által a Társasház Szeged, Gáspár Zoltán u. 6.
közbeszerzési eljárása ellen indult jogorvoslati eljárás)

23605 A Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (az Állami
Számvevõszék által Kazincbarcika Város Önkormány-
zata ellen hivatalból kezdeményezett jogorvoslati el-
járás)
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A Közbeszerzési Értesítõ 65. számának (2008. június 9.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

23621 Abonyi Mezõgazdasági Termelõ és Szolgáltató Zrt. (me-
zõgazdasági gépek beszerzése – K. É. – 8444/2008)

23626 Budapest Fõváros XVII. Kerület Rákosmente Önkor-
mányzata (lakóutak tervezése – K. É. – 8162/2008)

23633 DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Kht. (kommunikációs szolgáltatások – ivóvíz 4.1.
– K. É. – 8384/2008)

23641 Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat (BGGyI
kollégium-iskola épület liftházzal történõ bõvítése, va-
lamint komplex akadálymentesítésének kivitelezése,
tervezése – K. É. – 7899/2008)

23646 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (személyszállítás szolgálati autóbuszjáratokkal
– K. É. – 7927/2008)

23650 Magyar Közút Kht. (hídfelújítás, Csongrád megye 2008.
– K. É. – 7446/2008)

23656 Magyar Közút Kht. (burkolatállapot-mérés I. 2008.
– K. É. – 8398/2008)

23660 Magyar Közút Kht. (burkolatfelújítás 2008. I. – K. É. –
8430/2008)

23680 Magyar Közút Kht. (hídfelújítások, Jász-Nagykun-
Szolnok megye 2008. – K. É. – 8513/2008)

23684 Magyar Közút Kht. (hídfelújítás, Baranya megye 2008.
– K. É. – 8523/2008)

23689 Magyar Közút Kht. (hídfelújítások tervezése Nógrád
megyében 2008. – K. É. – 8661/2008)

23694 Magyar Közút Kht. (hídfelújítás Pest megyében 2008.
– K. É. – 8527/2008)

23699 Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kft. [a bátaapáti nemze-
ti radioaktívhulladék-tároló (NRHT) környezeti min-
tavevõ és sugárvédelmi ellenõrzõ rendszer üzemeltetése
és kiértékelése, valamint karbantartása – K. É. –
8330/2008]

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban

23708 Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. (lámpatestek be-
szerzése – K. É. – 8425/2008)

Részvételi felhívás egyes ágazatokban

23716 BKV Zrt. Mûszaki Igazgatóság (közlekedési kenõanya-
gok szállítása – K. É. – 8380/2008)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

23721 Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
(ajánlatkérõ telephelyén hõszolgáltatás – K. É. –
8344/2008)

23725 Magyar Közút Kht. (közúti forgalomirányító berendezé-
sek üzemeltetése, javítása a közép-magyarországi és a
dél-alföldi régióban – K. É. – 8296/2008)

23731 MÁV Vagyonkezelõ Zrt. (tervezési és mérnöki tanács-
adás – K. É. – 7688/2008)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

23738 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (beszerzési folyamat tá-
mogatása/2008. – K. É. – 8475/2008)

23743 Lenti Város Önkormányzata (Lenti város önkormányza-
tának bankszámlavezetése – K. É. – 8456/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

23750 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (UBEV kialakítása
– K. É. – 8492/2008)

23753 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (webkamerák beszerzé-
se/2008. – K. É. – 8340/2008)

23757 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (4353/
Kecskemét/08 gyógyszerek, onkoradiológia gyógysze-
rei és infúziók – K. É. – 7956/2008)

23762 Bányavagyon-hasznosító Kht. (Pécs-Mecsekszabolcs-
Kõszén védnevû bányatelken fekvõ Karolina-külfejtés
felhagyási munkái – K. É. – 7835/2008)

23763 Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
[Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányza-
ta és intézményei (költségvetési intézmények és a Zug-
lói Filharmónia Kht.) vagyontárgyaira és tevékenysé-
gére vonatkozó vagyon- és felelõsségbiztosítás – K. É. –
7158/2008]

23766 Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt. [Széchenyi gyógy-
fürdõ mûemléki rekonstrució (II. ütem) megvalósítása
– K. É. – 8288/2008]

23769 Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt. [Gellért gyógyfür-
dõ mûemléki rekonstrució (II. ütem) megvalósítása
– K. É. – 8289/2008]

23773 Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (egészségügyi
dokumentációs központ, 10 000 m2 középület engedé-
lyezési és kiviteli tervének elkészítése – K. É. –
8048/2008)

23775 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (STANAG 6001-es nyelvtanfolyamok, keret-
szerzõdés, 2008–2010. – K. É. – 7768/2008)

23778 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.
(MATIAS A’ la carte szoftver fejlesztése – K. É. –
8255/2008)
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23782 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a 2008. évi
balatoni szelektív állományszabályozó tevékenység ke-
retében busa fajú hal halászata – K. É. – 8375/2008)

23785 Magyar Turizmus Zrt. (turisztikai kiadványok és pro-
móciós eszközök nyomdai kivitelezése – K. É. –
7273/2008)

23789 Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (EU élelmi-
szersegély-program 2008. – I. forduló – K. É. –
7676/2008)

23818 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (ügyvédi szolgáltatás
– K. É. – 8429/2008)

23821 Miskolci Kistérség Többcélú Társulása Õszi Napsugár Ott-
hon (élelmiszer beszerzése 2008. – K. É. – 7319/2008)

23833 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató ered-
ményrõl a 61. sz. fõút Zala megyei szakaszán 11,5 t-ás
burkolatmegerõsítés kivitelezési munkáinak elvégzése
tárgyában – K. É. – 8180/2008)

23837 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató ered-
ményrõl a pilisi állomás átépítése, Pilis–Albertirsa vo-
nalszakasz felújítása tárgyában – K. É. – 8188/2008)

23841 Nyergesújfalu Város Önkormányzata (közétkeztetés
– K. É. – 8187/2008)

23843 Országos Széchényi Könyvtár (nyomdai szolgáltatások
– K. É. – 7624/2008)

23846 Országos Széchényi Könyvtár (nyomtatási-fénymásolási
szolgáltatás – K. É. – 7625/2008)

23849 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pécs-Tettye
városrész közterület-megújítása engedélyezési és ten-
derterveinek elkészítése – K. É. – 8190/2008)

23852 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pécs-Uránvá-
ros fõterének és kapcsolódó közterületeinek tervezési
engedélyezési és tenderterveinek elkészítése – K. É. –
8194/2008)

23854 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (konferencia- és
koncertközpont épületének engedélyezési és tenderter-
vei elkészítése – K. É. – 8198/2008)

23857 Pomáz Város Önkormányzata (települési szilárd hulla-
dék elszállítása – K. É. – 7131/2008)

23861 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa
András Oktató Kórház (labor – K. É. – 8154/2008)

23865 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszp-
rém, Kolostorok és kertek a veszprémi vár tövében cí-
mû projekthez kiviteli tervek elkészítése – K. É. –
8197/2008)

23869 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Sikeres
Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafej-
lesztési Hitelprogram, Veszprém – K. É. – 8310/2008)

23872 Zuglói Egészségügyi Szolgálat (4352/XIV.KER/08 la-
bordiagnosztikumok – K. É. – 7959/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl egyes ágazatokban

23877 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. [a MÁV Zrt. közép- és
kisfeszültségû csatlakozási pontjainak villamosener-
gia-ellátása, teljes ellátás alapú szerzõdés keretében
15 GWó (– 10%) mennyiségben 2008. július 1. és 2008.
december 31. közötti szállítással – K. É. – 8133/2008]

23880 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. [a MÁV Zrt. 6 db
120 kV feszültségszintû csatlakozási pontjának villa-
mosenergia-ellátása teljes ellátás alapú (menetrend-
adás nélküli) szerzõdés keretében 50 GWó (– 10%)
mennyiségben 2008. július 1. és 2008. december 31. kö-
zötti szállítással – K. É. – 8142/2008]

23884 MIVÍZ Miskolci Vízmû Kft. (szennyvíziszap-szállítás és
-elhelyezés II. – K. É. – 8153/2008)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

23889 B.T.G. Budaörsi Településgazdálkodási Kft. (Budaörs
város közigazgatási területén szilárd és nem szilárd
burkolatú utak felújítása – K. É. – 8662/2008)

23894 Elõre Szövetkezet, Beled (mezõgazdasági gép beszerzése
– K. É. – 8161/2008)

23899 Európa Holding Állattenyésztõ Kft. (sertéstelepen a trá-
gyatároló rendszer és az állattartás korszerûsítése
– K. É. – 8649/2008)

23904 Fõvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
(Budapest VIII. kerület, Rákóczi téri vásárcsarnok
gázkészülékeinek karbantartása, az ellenõrzés során
feltárt hibák javítása – K. É. – 8666/2008)

23909 Gödöllõ Város Önkormányzata (Damjanich János Általá-
nos Iskola bõvítése és felújítása – K. É. – 8621/2008)

23915 Karcag Város Önkormányzata (Kátai Gábor Kórház volt
fertõzõépülete külsõ homlokzatának teljes és a mûtõ-
szárny homlokzatának részleges felújítása – K. É. –
8734/2008)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

23921 Sárospatak Város Önkormányzata (Sárospatak, Végardó
fürdõ fejlesztése vállalkozási szerzõdés keretében tár-
gyú tárgyalásos közbeszerzési eljárás részvételi felhívá-
sa – K. É. – 8431/2008)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

23927 Boronkay György Mûszaki Középiskola és Gimnázium,
Vác (közétkeztetés – K. É. – 8210/2008)

23931 Budaörs Város Önkormányzata (étkeztetés – K. É. –
8252/2008)

23938 Csobánka Község Önkormányzata (közétkeztetés lefoly-
tatása – K. É. – 8977/2008)

23942 Egészségügyi Minisztérium (Egészségügyi Minisztérium
iratanyagának rendezése, selejtezése és levéltári átadá-
sa – K. É. – 8744/2008)

23947 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (21,5 literes ballonok,
2 literes és 1,5 literes palackok szikvízzel való töltése,
szállítása, továbbá az ezekhez tartozó szolgáltatások
– K. É. – 8003/2008)

3456 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/24. szám



23951 MIVÍZ Miskolci Vízmû Kft. (õrzés-védelem – K. É. –
8439/2008)

23956 Tököl Város Önkormányzata (közétkeztetés biztosítása
Tököl Város Önkormányzata fenntartásában mûködõ
5 óvoda és 2 iskola részére – K. É. – 8406/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

23962 Budapest Fõváros Önkormányzata (bútorszállítás Buda-
pest Fõváros Önkormányzatának Fõpolgármesteri Hi-
vatala számára – K. É. – 8216/2008)

23966 Cece Nagyközség Önkormányzata (oktatási, nevelési in-
tézményeiben közétkeztetés biztosítása – K. É. –
8399/2008)

23970 Génbank-Semex Magyarország Kft. (mezõgazdasági ra-
kodógép beszerzése – K. É. – 7724/2008)

23975 Humán-Jövõ 2000 Kht. (Humán-Jövõ 2000 Kht. által
üzemeltetett üdülõk és vendéglátóegységek szénsavas
és szénsavmentes üdítõitalok, rostos gyümölcslevek, je-
ges teák, szénsavas és szénsavmentes ásványvizek be-
szerzése – K. É. – 8551/2008)

23981 Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazga-
tóság (ajánlattételi felhívás a Gyáli-patak rekonstruk-
ciójához állapotfelvétel és vízjogi létesítési engedélyezé-
si terv, továbbá költségbecslés és költségvetés készítésé-
re – K. É. – 8644/2008)

23985 Lehel Sportlétesítmények Kft. (hitelfelvétel – K. É. –
8132/2008)

23988 MAWA Mezõgazdasági és Szolgáltató Kft. (trágyalerakó
és zárt csurgaléklé-tároló építése – K. É. – 8209/2008)

23992 Napközi Otthonos Óvoda, Mór (élelmiszerek beszerzése
– K. É. – 7790/2008)

23996 Polgár Város Önkormányzata (40 468 000 Ft hitelfelvétel
a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infra-
struktúrafejlesztési Hitelprogram keretében – K. É. –
8326/2008)

23999 Rózsás Major Termelõ és Szolgáltató Kft., Szarvas (mezõ-
gazdasági teleszkópos rakodógép beszerzése raklapvil-
lával – K. É. – 8211/2008)

24004 Szegedi Tudományegyetem (SZTE 2008. évi tisztasági
festés – K. É. – 8397/2008)

24006 Töltéstavai Mezõgazdasági Zrt. (Söptér-pusztai sertéste-
lep hígtrágya-elvezetése és -elhelyezése – K. É. –
8604/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

24012 Bajai Kórház [foszforlemezes kiolvasóberendezés és
PACS-rendszer tartós bérbevétele (SG-318) – K. É. –
8749/2008]

24017 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (csigaszivattyús át-
emelõ felújítása – K. É. – 7875/2008)

24022 Gyál Város Önkormányzata (útalap stabilizáció készítése
– K. É. – 8046/2008)

24027 Inter Agrárium Kft. (ajánlatkérõ nagyecsedi 042 hrsz.-ú
ingatlanán meglévõ tehenészeti telepi rekonstrukcióhoz
a híg trágya kezeléséhez szükséges gépek, berendezések
beszerzése – K. É. – 7057/2008)

24032 Magyar Közút Kht. (burkolatjelfestés 2008. – K. É. –
8479/2008)

24040 Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (az MNV Zrt. saját
és rábízott vagyoni körébe tartozó ingatlanokon végzett
ad hoc jellegû veszély-, kárelhárítási, hibajavítási, kar-
bantartási, felújítási munkálatok kivitelezése – K. É. –
8104/2008)

24046 MTA Mezõgazdasági Kutatóintézete (laboratóriumi mû-
szerek, eszközök beszerzése – K. É. – 8482/2008)

24052 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (útrekonst-
rukció Szeged, 2008. – K. É. – 8300/2008)

24058 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szé-
kesfehérvár területén út-, járdaépítés/felújítás II. ütem
2008. – K. É. – 8598/2008)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban

24065 BKV Zrt. Mûszaki Igazgatóság (a 24-es villamos vonalán
a Balázs B. u.–Nagyvárad tér között a vágányok átépí-
tése RAFS-rendszerûre – K. É. – 8779/2008)

Helyesbítés

24070 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. helyesbítése (hídfelújítás
– II./2008. – K. É. – 8858/2008)

24070 Budapest Fõváros Önkormányzata helyesbítése (a Közbe-
szerzési Értesítõ 56. számában, 2008. május 19-én
K. É. – 6828/2008 számon megjelent tájékoztató helyes-
bítése – K. É. – 8500/2008)

24070 Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
megbízásából eljáró Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. helyesbíté-
se (a Közbeszerzési Értesítõ 61. számában, 2008. má-
jus 30-án K. É. – 8096/2008 számon megjelent ajánlati
felhívás helyesbítése – K. É. – 8962/2008)

24071 Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
megbízásából eljáró Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. helyesbíté-
se (a Közbeszerzési Értesítõ 61. számában, 2008. má-
jus 30-án K. É. – 8001/2008 számon megjelent egyszerû
eljárás ajánlattételi felhívásának helyesbítése – K. É. –
8964/2008)

24071 Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
megbízásából eljáró Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. helyesbíté-
se (a Közbeszerzési Értesítõ 61. számában, 2008. má-
jus 30-án K. É. – 7996/2008 számon megjelent ajánlati
felhívás helyesbítése – K. É. – 8965/2008)
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24071 Országgyûlés Hivatala helyesbítése (a Közbeszerzési Ér-
tesítõ 2008. április 4-i 40. számában, K. É. – 4947/2008
számon megjelent ajánlati felhívás helyesbítése
– K. É. – 7936/2008)

24071 Országgyûlés Hivatala helyesbítése (a Közbeszerzési Ér-
tesítõ 2008. május 26-i 59. számában K. É. – 7238/2008
számon megjelent tájékoztató helyesbítése – K. É. –
8324/2008)

24072 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdál-
kodási Zrt. helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2008.
május 30-i, 61. számában, K. É. – 7111/2008 számon
megjelent tájékoztató helyesbítése – K. É. – 8740/2008)

Módosítás

24073 HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. módosítása (pék-
áru szállítása a HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht.
részére 12 hónapos idõtartamra – K. É. – 8971/2008)

Éves statisztikai összegezés

24075 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (2007. évi statiszti-
kai összegezés – K. É. – 8597/2008)

3458 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/24. szám

A Cégközlöny 23. számában (2008. június 5.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-08-000463/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Rahner Transport GmbH Magyar-
országi Fióktelepe (80686 München Hogenberg str. 22,
Német Szövetségi Köztársaság) (6000 Kecskemét, Izsáki
út 66.) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev.-cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000129/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) Tallér Önsegélyezõ Pénztár (3300
Eger, Trinitárius u. 1/A) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Hitelintézeti Felszá-
moló Kht., 1071 Budapest, Damjanich u. 11–15., cégjegy-
zékszáma: 01 14 000098.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-07-005651/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 19. napján jogerõre emelke-

dett végzésével a(z) PLATFORM Légtechnikai Gyártó
és Szolgáltató Szövetkezet (1083 Budapest, Szigony
u. 3–5; cégjegyzékszáma: 01 02 052671; adószáma:
10249433-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-
ságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-08-001284/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GRATIS Építõ Szerelõ Gazdasági
Munkaközösség „végelszámolás alatt” (1081 Budapest,
Kiss József u. 17. II. 3.; cégjegyzékszáma: 01 04 232679;
adószáma: 28079950-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GRATIS Építõ Szerelõ Gazdasági Munkaközösség.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-08-000491/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 22. napján jogerõre emelke-



dett végzésével a(z) PROFICOLOR Professzionális Szí-
nes Kidolgozó Fotólaboratorium Betéti Társaság „vég-
elszámolás alatt” (1072 Budapest, Akácfa u. 13.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 014821; adószáma: 28107536-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING
TANÁCSADÓ Kft., 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7.
B ép. II. em. 21.

A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-07-006064/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 19. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TERRA Reklámstúdió Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (1202 Budapest, Nagy-
sándor József u. 155/B; cégjegyzékszáma: 01 06 112536;
adószáma: 28194314-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Belvárosi Reklám Stúdió Kereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1037 Budapest, Zúzmara köz 3.
1205 Budapest, Asztalos Sándor u. 11.
1202 Budapest, Nagysándor József utca 155/B
1086 Budapest, Horváth Mihály tér 5. 1. em. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-08-000020/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GRAFIPLAN Tervezõ és Szolgál-
tató Betéti Társaság (1136 Budapest, Hegedûs Gyula
u. 39–41. IV. 30.; cégjegyzékszáma: 01 06 318599; adó-
száma: 28514657-2-41) adós felszámolását 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 Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-08-000864/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Aranyecset Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság (1221 Budapest, Tordai út 8.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 415089; adószáma: 28597559-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Vadász & Partners
Felszámoló, Vagyonfelügyelõ és Tanácsadó Kft., 1112
Budapest, Neszmélyi u. 44.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-004660/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DELACROIX Kiadói és Szolgáltató
Betéti Társaság (1144 Budapest, Füredi út 9/D 3. em. 17.;
cégjegyzékszáma: 01 06 415946; adószáma:
24519959-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
DELACROIX Kereskedelmi, Ingatlankezelõ és Forgal-

mazó Betéti társaság
Elõzõ székhelye(i):
2030 Érd, Mûvezetõ u. 32.
1031 Budapest, Amfiteátrum u. 3. II. 7.
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
15.Fpk.01-08-001643/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) VAKOND REX 96 Építõipari Be-
téti Társaság „végelszámolás alatt” (1161 Budapest, Is-
kola u. 15.; cégjegyzékszáma: 01 06 513807; adószáma:
28864873-1-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
VAKOND REX 96 Építõipari Bt.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-
ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-08-000421/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Don Leo Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság (1037 Budapest, Tarhos u. 125.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 613254; adószáma: 28690494-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Kereskedel-
mi Kft., 1077 Budapest, Dohány u. 54.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-08-000084/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Szerafilm Mûvészeti Betéti Tár-
saság (1036 Budapest, Bécsi út 52. 2. em. 4.; cégjegyzék-
száma: 01 06 619878; adószáma: 28926302-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1088 Budapest, Bródy S. u. 36. I/7.
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
12.Fpk.01-06-003050/20. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Gorzsásné és Társai Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (1200 Budapest, Nagy
Sándor József u. 205.; cégjegyzékszáma: 01 06 713237;
adószáma: 29124376-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1205 Budapest, Vas Gereben u. 46.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., levelezési cím: 1581 Bp., Pf. 108.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-006902/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) OPAL TEAM Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1076 Budapest, Péterfy S. u. 17.; cégjegyzékszáma:
01 06 713535; adószáma: 28939665-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
OPAL TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-004755/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Esély ’98 Szolgáltató Betéti Tár-
saság (1081 Budapest, Rákóczi u. 69. fszt. 6.; cégjegyzék-
száma: 01 06 718008; adószáma: 20175708-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1098 Budapest, Börzsöny utca 10. 2. ép. fszt. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,

Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr u. 8. I. em. 5.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-006333/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) AT-EXEM Kereskedelmi Betéti
Társaság (1222 Budapest, Mézesfehér u. 13.; cégjegyzék-
száma: 01 06 723460; adószáma: 20314075-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

3460 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/24. szám



Nem bejegyzett elnevezése(i):
AT-EX Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest, Kazin-
czy u. 24–26. Lev.-cím: 1388 Bp., Pf. 51.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-08-000611/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) IGOS Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1075 Budapest,
Király u. 75.; cégjegyzékszáma: 01 06 732239; adószáma:
20667256-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
IGOS Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-006225/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 16. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ART GOTHIQUE Épület- és Díszí-
tõszobrászati Betéti Társaság (1116 Budapest, Duránci
u. 33.; cégjegyzékszáma: 01 06 738703; adószáma:
20926748-1-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-08-000276/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 8. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) Remekmester Szolgáltató Betéti Tár-
saság (1047 Budapest, Lánglet Waldemár utca 14.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 750582; adószáma: 21392700-1-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1155 Budapest, Ivánka Pál u. 27.
1047 Budapest, Lángler Waldemár utca 14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LEASCENTER Be-

fektetési és Kereskedelmi Kft., 1111 Budapest, Vak
Bottyán u. 3.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-08-002118/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 23. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) NELIMPEX AEROSPACE Külke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszá-
molás alatt” (1124 Budapest, Tamási Áron utca 42.
1. em. 3.; cégjegyzékszáma: 01 06 763411; adószáma:
21918074-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
NELIMPEX AEROSPACE Külkereskedelmi és Szol-

gáltató Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
NELIMPEX Külkereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Audit Könyv-

szakértõ Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla u. 131/A.
Lev.-cím: 1087 Bp., Kerepesi út 29/B VII. épület II. em.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-08-002127/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 29. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SZABÓKI and SZABÓKI Gép-
jármûjavító Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1028 Budapest, Hidegkúti út 237.; cégjegyzékszáma:
01 06 770413; adószáma: 24631451-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SZABÓKI and SZABÓKI Gépjármûjavító Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
2083 Solymár, Mátyás király út 99.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-

moló és Csõdmenedzser Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116.
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A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-004930/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Euro Cash Credit Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (1117 Budapest, Fehér-
vári út 44.; cégjegyzékszáma: 01 06 775767; adószáma:
21082250-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
NA-VA 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Nagybányai út 15. A ép.
8132 Lepsény, Vasút u. 20.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,

Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr u. 8. I. em. 5.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-07-004079/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Pesti Nyomda Korlátolt Felelõsségû
Társaság (1065 Budapest, Paulay Ede utca 46.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 160607; adószáma: 10653207-2-01) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1065 Budapest, VI. Nagymezõ u. 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok

és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-08-000209/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 27. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) IMAGIC Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (1117 Budapest, Kõrösy József u. 17.; cégjegyzék-
száma: 01 09 164183; adószáma: 10709906-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
IMAGIC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság

A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-08-000064/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 7. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) MIKRINT Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1211 Budapest, Tölgyes
u. 38., telephelye: 1203 Budapest, Török F. u. 21.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 266036; adószáma: 10863107-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-005990/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GOURMANDISE Feldolgozó és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1037
Budapest, Domoszló u. 13., telephelyei: 8790 Zalaszent-
grót, Türjei út 19., 8901 Zalaegerszeg, Teskándi út 2.,
3359 Tenk, Lehel út 6., 9521 Kemenesszentmárton, Hûtõ-
ház 040/2. hrsz., 8900 Zalaegerszeg, Teskándi út 30.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 268986; adószáma: 10896822-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-08-001230/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) FAISAL Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1211 Bu-
dapest, Kossuth Lajos utca 79. B ép. 10. em. 30.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 664084; adószáma: 12316175-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FAISAL Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
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Elõzõ székhelye(i):
1046 Budapest, Intarzia u. 14. fszt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-FEL-

SZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
utca 29.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-004556/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) VIVIDUS Európa Ipari Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1121 Budapest, Denevér u. 70.; cégjegyzékszáma:
01 09 665597; adószáma: 12319721-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PROWELL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CCA Adó- és Pénz-

ügyi Tanácsadó Menedzser Zrt., 1148 Budapest, Fogarasi
út 58.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-08-000803/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 12. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) T. Band Mûvészeti, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Feleõsségû Társaság „végel-
számolás alatt” (1067 Budapest, Csengery utca 84.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 668495; adószáma: 12347513-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
T. Band Mûvészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1045 Budapest, Nyár u. 99.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev.-cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-005713/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 11. napján jogerõre emelke-

dett végzésével a(z) PICARO Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1077 Budapest,
Király u. 77.; cégjegyzékszáma: 01 09 672006; adószáma:
12371325-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1212 Budapest, Makád u. 2. IX. 53.
1211 Budapest, Kiss János altábornagy u. 61.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénz-

ügyi Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-08-001980/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 24. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ALTAMIRA-LABOR Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (1112 Budapest, Törökbálinti út 24.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 672636; adószáma: 12386130-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Invest-
ment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Buda-
pest, Seregély u. 17., 1301 Bp., Pf. 18.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-005732/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „INTERPC Iskola” Oktatásszerve-
zõ, -Lebonyolító és Informatikai Korlátolt Felelõsségû
Társaság (1024 Budapest, Margit körút 67. A cég fiókte-
lepe(i): 7400 Kaposvár, Szántó u. 19., 4025 Debrecen,
Szív u. 12., 9700 Szombathely, Fõ tér 24., 8200 Veszprém,
Ádám I. út 9.; cégjegyzékszáma: 01 09 675064; adószáma:
11757878-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1097 Budapest, Vaskapu u. 41.
Nem bejegyzett székhelye(i):
2112 Veresegyház, Szõlõfürt u. 2/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénz-

ügyi Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3.
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A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-08-001132/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 24. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DU HAO Nemzetközi Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság „Végelszámolás alatt”
(1108 Budapest, Halom köz 3/B 3. em. 13.; cégjegyzék-
száma: 01 09 682028; adószáma: 11896863-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev.-cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-07-006479/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TREPE SECURITY Vagyonvédel-
mi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1182
Budapest, Halomi út 67.; cégjegyzékszáma: 01 09 683087;
adószáma: 11916428-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Holding
Elsõ Hazai Vagyonkezelõ ZRt., 1115 Budapest, Bartók
Béla út 92–94.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-005180/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 22. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) AMAYA Kereskedelmi és Ingatlan-
hasznosító Korlátolt Felelõsségû Társaság (1131 Buda-
pest, Madridi u. 5–7.; cégjegyzékszáma: 01 09 686868;
adószáma: 11991542-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1026 Budapest, Muhar u. 54.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénz-

ügyi Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-08-000215/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FENOL-STOP Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (1136 Budapest, Raoul Wallenberg utca 14.
2. em. 3.; cégjegyzékszáma: 01 09 687497; adószáma:
12463648-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-004231/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SPOON Kereskedelmi és Szolgálta-
tó Korlátolt Felelõsségû Társaság (1038 Budapest,
Hollós Korvin Lajos utca 11.; cégjegyzékszáma:
01 09 688128; adószáma: 12476004-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,
Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr u. 8. I. em. 5.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-000646/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „SKY-HUNGARY AIRLINES” Lé-
giközlekedési Korlátolt Felelõsségû Társaság (1132 Bu-
dapest, Visegrádi u. 18/A; cégjegyzékszáma: 01 09 694038;
adószáma: 12593068-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
NALAIR KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELE-

LÕSSÉGÛ TÁRSASÁG
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: 1399 Bp., Pf. 701/313.
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A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-001791/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SERVICE-MILLENNIUM Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 2., telephely: 1027
Bp., Margit krt. 50–52.; cégjegyzékszáma: 01 09 694557;
adószáma: 12604766-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1119 Budapest, Etele u. 41.
1113 Budapest, Bartók Béla u. 152.
A bíróság által kijelölt felszámoló: FISKÁLIS Gazdasá-

gi és Pénzügyi Szolgáltató Kft., 1027 Budapest, Varsányi
Irén u. 38. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 689092.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-005609/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 8. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) PPC KODEX PRESS Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1172 Buda-
pest, Harsona u. 124.; cégjegyzékszáma: 01 09 701705;
adószáma: 12751198-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-
ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-006944/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 22. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Zsiráf Vendéglátóipari és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1028 Budapest,
Gyopár u. 22., Telephelye: 1052 Budapest, Pesti Barnabás
u. 6.; cégjegyzékszáma: 01 09 701764; adószáma:
12752443-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-006035/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) JÉGERMESTER Építõipari Szol-
gáltató és Kereskedlemi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (1143 Budapest, Zászlós u. 54. 1. em. 2.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 702682; adószáma: 12771859-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev.-cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-004397/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 19. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Polocenter Kereskedelmi Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (1195 Budapest, Petõfi u. 5.
10. em. 31.; cégjegyzékszáma: 01 09 702832; adószáma:
12775248-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-
moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A I. em. 3.
Lev.-cím: 3501 Miskolc, Pf. 540.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-005658/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Bioshield Hungary Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1119 Budapest, Kõrösy
József utca 12. 1. em. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 710424;
adószáma: 12928037-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev.-cím: 1398 Bp., Pf. 593.
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A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-001275/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) 4-Ma-Ted Informatikai Korlátolt
Felelõsségû Társaság (1131 Budapest, Fiastyúk utca
22/C 2. em. 120.; cégjegyzékszáma: 01 09 710769; adó-
száma: 12934283-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev.-cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-08-001581/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SCARPIO Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1222 Budapest,
Tóth József u. 44.; cégjegyzékszáma: 01 09 711352; adó-
száma: 12945881-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-004444/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) POROL No. 1. Szolgáltató és Építõ-
ipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (1075 Budapest,
Madách Imre u. 13–14.; cégjegyzékszáma: 01 09 714044;
adószáma: 13001496-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-005613/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „KTV-GROUP” Szolgáltató és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1173 Buda-
pest, Borsó u. 30. fszt. 1.; cégjegyzékszáma:
01 09 715246; adószáma: 13028099-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1143 Budapest, Hungária körút 136.
1221 Budapest, Vihar utca 5/D fszt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,

Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr u. 8. I. em. 5.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-08-001818/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 22. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) N & BA Ingatlanforgalmazó és Ki-
vitelezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás
alatt (1082 Budapest, Vajdahunyad u. 3.; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 720474; adószáma: 13135432-2-42) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
N & BA Ingatlanforgalmazó és Kivitelezõ Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1142 Budapest, Sárrét park 6. 9. em. 57.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-

gi Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-07-006093/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 24. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PÁLFI’s Közúti Árufuvarozó és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1116 Buda-
pest, Gyékényes utca 50. fszt. 4.; cégjegyzékszáma:
01 09 722003; adószáma: 13169017-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Jogelõd(ök):
PÁLFI’s Bt.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev.-cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-08-000698/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „BUS-TRADE-CENTER & SER-
VICE” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (1139 Budapest, Üteg u. 31.; cégjegyzék-
száma: 01 09 724800; adószáma: 11112617-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CON-
SULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-08-000865/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SZ. B. STÚDIÓ Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1221
Budapest, Anna u. 23. 2. em. 6.; cégjegyzékszáma:
01 09 725026; adószáma: 13235381-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,
Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr u. 8. I. em. 5.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-08-000399/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TIMMEL HUNGARY TRANS &
LOGISTICS Kereskedelmi és Szállítmányozó Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (1182 Budapest, Madarász
u. 2/B; cégjegyzékszáma: 01 09 727604; adószáma:
13288451-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 136.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-06-003667/24. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „H-R” House 2002. Ingatlanforgal-
mazó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1085 Budapest, Üllõi út 22.; cégjegyzékszáma:
01 09 727679; adószáma: 12904176-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2440 Százhalombatta, Erõmû út 3.
1027 Budapest, Bem József tér 3.
1118 Budapest, Rodostó u. 15. 1. em. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-

ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-004309/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DZSEN-L-GY BAU Építõipari
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (1181 Budapest, Üllõi út 475. fszt. 4.; cégjegyzék-
száma: 01 09 728381; adószáma: 13303592-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PANNON VA-
GYONKEZELÕ Felszámoló Tanácsadói Kft., 1025 Buda-
pest, Szépvölgyi út 52.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-08-001868/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) J. G. Werk Acélszerkezetgyártó,
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság „végelszámolás alatt” (1213 Budapest, Erdõsor ut-
ca 181., telep- és fióktelephelye: 1213 Budapest, Gyepsor
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u. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 730703; adószáma:
12884872-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
J. G. Werk Acélszerkezetgyártó, Szolgáltató és Keres-

kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7500 Nagyatád, Hunyadi utca 5. III/14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev.-cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-08-001143/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ICELAND Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (1066 Budapest, Teréz körút 28.; cégjegyzékszáma:
01 09 730723; adószáma: 11759674-2-42) 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 Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-004557/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 1. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) Héliosz Építõipari Korlátolt Felelõsségû
Társaság (1203 Budapest, Vízisport u. 21. B ép.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 731012; adószáma: 12324127-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Héliosz Autószerviz Korlátolt Felelõsségû Társaság
Héliosz Építõipari, Kereskedelmi és Kivitelezõ Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1222 Budapest, Bérkocsi u. 30.
2141 Csömör, Sármány u. 10/2.
1113 Budapest, Karolina út 67.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági

Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16. II/17.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-005277/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 3. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) EURO-CLEAN’03 Szolgáltató és Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1087 Budapest,
Kerepesi út 5.; cégjegyzékszáma: 01 09 732683; adószáma:
13234823-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
2251 Tápiószecsõ, Vörösmarty utca 18.
Jogelõd(ök):
EURO-CLEAN Szolgáltató és Kereskedelmi Egyéni

Cég
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,

Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr u. 8. I. em. 5.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-000743/19. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) CoSys Építõipari és Számítástechni-
kai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság (1074 Budapest, Rákóczi út 70–72.; cégjegyzék-
száma: 01 09 733689; adószáma: 13407775-2-42) adós fel-
számolását 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 Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-003638/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MOTOR X Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1191 Budapest,
Corvin krt 7–13.; cégjegyzékszáma: 01 09 734609; adó-
száma: 13427632-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.
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A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-07-006432/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ZOLBAU Építõipari és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1084 Budapest, Fecske
utca 12.; cégjegyzékszáma: 01 09 735446; adószáma:
13443320-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági
Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-004560/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) OL-ZO ‘95 Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás
alatt (1203 Budapest, Kolozsvár utca 21.; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 739452; adószáma: 12741900-2-43) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
OL-ZO ‘95 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1033 Budapest, Polgár u. 5. 10. em. 58.
2120 Dunakeszi, Krajcár u. 2. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénz-

ügyi Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-004923/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 18. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MALLY Ingatlanfejlesztõ, Ingat-
lanforgalmazó, Építõipari és Kereskedelmi Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1225 Budapest, Tenkes
utca 11/A 4. em. 18.; cégjegyzékszáma: 01 09 860029;
adószáma: 13037671-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2440 Százhalombatta, Október 6. utca 2.
1044 Budapest, Vas Gereben utca 9.
1082 Budapest, Üllõi út 44. félemelet 2.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 136.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-005112/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 3. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) BOKES Kereskedelmi Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (1144 Budapest, Füredi út 74–76.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 860236; adószáma: 13303475-3-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8360 Keszthely, Fodor u. 4. 1. em. 4.
8372 Cserszegtomaj, Ipar u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénz-

ügyi Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-002939/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „HAUSE-BAU” Építõipari Kivite-
lezõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1211 Budapest, Szabadkikötõ utca 2.; cégjegyzékszáma:
01 09 861401; adószáma: 13555713-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev.-cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-004262/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 29. napján jogerõre emelke-
det t végzésével a(z) KÖZBESZERZÉSI
MAGASÉPÍTÕ Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (1139 Budapest, Üteg u. 31. fszt.; cégjegyzékszáma:
01 09 863203; adószáma: 13591148-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ székhelye(i):
1132 Budapest, Visegrádi u. 3. 1. em. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó ZRt., 1146 Budapest, Cházár And-
rás u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-006940/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PrintTelek Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (1134 Budapest, Kassák Lajos
u. 72.; cégjegyzékszáma: 01 09 868404; adószáma:
13694715-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG Felügyelet
Felszámoló, Végelszámoló Vagyonrendezõ és Csõdke-
zelõ Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59. 5. em. 2.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001845/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KAROMAL Ipari és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1042 Budapest, Virág
utca 39. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 890860; adószá-
ma: 12683578-2-41) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2083 Solymár, Sport u. 38.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-

ságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-08-000106/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Hungaro-Vill Automatika Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1131 Budapest, Reitter Ferenc u. 132. C ép.; cégjegyzék-

száma: 01 09 898138; adószáma: 13225863-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2700 Cegléd, Szolnoki út 52.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vál-

lalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Buda-
pest, Jeszenák János u. 59., cégjegyzékszáma: 01 09
067624.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-000112/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 23. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) AGES Építõipari Kereskedelmi és
Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
(1077 Budapest, Wesselényi u. 19. fszt. 3.; cégjegyzékszá-
ma: 01 10 045756; adószáma: 12928226-2-42) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BUDAPEST IN-
VESTMENT Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037
Budapest, Seregély u. 17., cégjegyzékszáma: 01 10
041755.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000211/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 26. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) VÁKU Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (7912 Nagypeterd, Szöllõhegy utca 70.;
cégjegyzékszáma: 02 06 066960; adószáma:
20115096-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
RÉVÉSZ ÉS TÁRSAI KERESKEDELMI SZOLGÁL-

TATÓ BETÉTI TÁRSASÁG
Elõzõ székhelye(i):
7626 Pécs, Endre u. 16/1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000253/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 26. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) JAN-MEL Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (7636 Pécs, Tildy Z. utca 43.
3. em. 11.; cégjegyzékszáma: 02 06 069947; adószáma:
21007394-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
7624 Pécs, Hungária út 22.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-

számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzék-
száma: 01 09 562281. (A helyi kirendeltség címe: 7624
Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. I. em. 107.)

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000100/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 16. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) W-BULL Személy- és Vagyonvé-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7951 Gerde, Ma-
lom u. 4.; cégjegyzékszáma: 02 09 066239; adószáma:
11780256-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
ÁTRIUM-TRAVEL Utazási Iroda Korlátolt Felelõssé-

gû Társaság
„Átrium-14” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7627 Pécs, Rákos Lajos u. 1.
7625 Pécs, Hunyadi út 37.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Hol-

ding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft.,
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 63., cégjegyzékszáma:
06 09 002839.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000524/22. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 25. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) COFFEIN-MODE Gyártó, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (7626 Pécs, Kiss E. u. 11/A; cégjegyzékszáma:
02 09 067534; adószáma: 12651342-2-02) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7627 Pécs, Bittner Alajos u. 45. A ép.
7631 Pécs, Nagypostavölgy-alsó 79.

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 Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000165/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Holland Development Sásd Ingatlan-
forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (7370 Sásd,
Kossuth Lajos utca 1.; cégjegyzékszáma: 02 09 067766;
adószáma: 12735156-2-02) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7349 Szászvár, Vasvári Pál u. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-07-000604/21. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 20. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GEN-BER Generál-Beruházó Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (7624 Pécs, Zója u. 3/A; cég-
jegyzékszáma: 02 09 069760; adószáma: 13387361-2-02)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7622 Pécs, Nyírfa utca 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Hol-

ding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft.,
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 63., cégjegyzékszáma:
06 09 002839.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000656/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Horzsi Szolgáltató Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (7300 Komló 3869/10. hrsz.; cégjegy-
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zékszáma: 02 09 071261; adószáma: 12744642-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7030 Paks, Szõlõhegy u. 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-

számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzék-
száma: 01 09 562281. (A helyi kirendeltség címe: 7624
Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. I. em. 107.)

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000246/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „MEZEI és TÁRSA” Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (6000 Kecskemét,
Reviczky Gyula út 16. 2. em. 4.; cégjegyzékszáma:
03 06 113234; adószáma: 24509871-1-03) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2344 Dömsöd, Szõlõk útja 1/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: DÉLPRODUKT

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 6726 Szeged, Petrozsé-
nyi u. 16/4., cégjegyzékszáma: 06 09 001253.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000859/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 19. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PANNONIA-FONDS Nr. 1. In-
gatlankezelõ Betéti Társaság (6000 Kecskemét, Mária
utca 8.; cégjegyzékszáma: 03 06 114802; adószáma:
20061849-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
7615 Pécs, Csárdakörnyék 15.
8600 Siófok, Mikszáth K. u. 59.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER

Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27. III. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
042636.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000668/19. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) NIVA TRUCK HUNGARY Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6500 Baja, Madách I. u. 52.; cégjegyzékszáma:
03 09 000331; adószáma: 10361265-2-03) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„Baja MOBIL” Gépeket és Közlekedési Eszközöket

Javító, Szállító és Mezõgazdasági Szolgáltató-ipari Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság

„BAJAMOBIL” Javító és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság

Elõzõ székhelye(i):
6500 Baja, Bara u. 4/B
6500 Baja, Kökény u. 14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PANNON VA-

GYONKEZELÕ FELSZÁMOLÓ Tanácsadói Kft., 1025
Budapest, Szépvölgyi út 52., cégjegyzékszáma: 01 09
063050.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000623/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) NÍVÓ 93 Vendéglátó, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6300
Kalocsa, Szt. István kir. út 61.; cégjegyzékszáma:
03 09 101046; adószáma: 10655979-2-03) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
NIVO 93 Termelõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6300 Kalocsa, Dankó P. u. 36.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-

moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000165/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 13. napján jogerõre emelke-

3472 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/24. szám



dett végzésével a(z) EU-GSM Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6400 Kiskunhalas,
Bocskai utca 16.; cégjegyzékszáma: 03 09 110216; adó-
száma: 12941825-2-03) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DÉLPRODUKT
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 6726 Szeged, Petrozsé-
nyi u. 16/4., cégjegyzékszáma: 06 09 001253.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000044/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KVAK-PRINT Nyomdaipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (6100 Kiskunfélegyháza, Kalmár József utca 2.;
cégjegyzékszáma: 03 09 112295; adószáma:
13445652-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

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 Bács-Kiskun Megyei Bíróság
13.Fpk.03-08-000294/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Green-DUFA Faipari és Ablak-
gyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000 Kecske-
mét, István király körút 24.; cégjegyzékszáma:
03 09 112977; adószáma: 13597591-2-03) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-
moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000187/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Europa Logistic Termelõ és Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6031 Szentkirály-
alsó, Benzinkút 09/3.; cégjegyzékszáma: 03 09 114562;
adószáma: 13758868-2-03) adós fizetésképtelenségét meg-
állapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Agrar Service Hungária Termelõ és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1036 Budapest, Evezõ út 5. 3. em. 2.
6326 Harta, Kossuth L. u. 61.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-07-000353/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 13. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BENCSIK Épületgépészeti Betéti
Társaság (5600 Békéscsaba, Báthory u. 55.; cégjegyzék-
száma: 04 06 005062; adószáma: 20875264-2-04) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Hol-
ding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft.,
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 63., cégjegyzékszáma:
06 09 002839.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-07-000247/19. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SZÁRÍTÓ 3000 Mezõgazdasági és
Kereskedelmi Kft. (5940 Tótkomlós, Békéssámsoni
út 51.; cégjegyzékszáma: 04 09 007199; adószáma:
11593625-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BAREX Gazdasági
Tanácsadó, Kereskedõ és Szolgáltató Kft., 5540 Szarvas,
Kossuth u. 18., cégjegyzékszáma: 04 09 000901.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-07-000670/12. sz. végzése

felszámolás megindításának
közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 18. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Szegmens-comp Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3530 Mis-
kolc, Széchenyi u. 26.; cégjegyzékszáma: 05 09 008980;
adószáma: 12667316-2-05) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„DIAMANTINA” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3528 Miskolc, Fövényszer u. 66.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD

Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II/14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-08-000020/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Andezit-Team Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3580 Ti-
szaújváros, Liszt F. u. 5.; cégjegyzékszáma: 05 09 010003;
adószáma: 12942280-2-05) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Ál-
talános Vállalkozási Zártkörûen Mûködõ Rényvénytár-
saság, 1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh. 7–8., cég-
jegyzékszáma: 01 10 044074.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000044/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) FEM Építõipari és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (3527 Miskolc, Fonoda
u. 2.; cégjegyzékszáma: 05 09 010579; adószáma:
13089458-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. em., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 042854.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-07-000740/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 16. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GOLD-EXPERT BAU Ipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3580 Tiszaújváros, Mátyás király u. 18. 3. em. 3.; cégjegy-
zékszáma: 05 09 011295; adószáma: 13274348-2-05) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-
lános Vállalkozási Zártkörûen Mûködõ Rényvénytársa-
ság, 1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh. 7–8., cégjegyzék-
száma: 01 10 044074.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-08-000082/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ZEMPLÉN METAL Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. (3905 Monok, Kossuth L. u. 68.; cég-
jegyzékszáma: 05 09 011512; adószáma: 13320906-2-05)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3907 Tállya, József A. u. 22.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-

lános Vállalkozási Zártkörûen Mûködõ Rényvénytársa-
ság, 1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh. 7–8., cégjegyzék-
száma: 01 10 044074.

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-08-000225/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 25. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GRESKOVICS JÓZSEF és Fia Szol-
gáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (6640
Csongrád, Fõ u. 26.; cégjegyzékszáma: 06 06 007661; adó-
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száma: 21743412-1-06) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GRESKOVICS JÓZSEF és Fia Szolgáltató Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: COOP Szeged Ke-

reskedelmi Regionális Zrt., 6721 Szeged, Szent István
tér 16., cégjegyzékszáma: 06 10 000275.

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-08-000120/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) STARLIGHT COMPUTERS Vál-
lalkozási és Kereskedelmi Bt. (6762 Sándorfalva, Külte-
rület 3290/1. hrsz.; cégjegyzékszáma: 06 06 008480; adó-
száma: 21752513-2-06) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6723 Szeged, Hajlat u. 2/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cég-
jegyzékszáma: 01 09 683720. (A helyi kirendeltség címe:
6720 Szeged, Roosevelt tér 14. fszt. 2.)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-07-000592/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) 3 KIS Építõipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Bt. (6791 Szeged, Tapodi u. 1.; cégjegyzék-
száma: 06 06 008757; adószáma: 21755066-2-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
LÉKIS Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
KISEK Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INVEST ALMA-

NACH Pénzügyi Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II. 17., cégjegy-
zékszáma: 01 09 561904. (A helyi kirendeltség címe: 6722
Szeged, Jósika u. 41.)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-08-000126/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GOLD-MIX ‘98 SZOLGÁLTATÓ
ÉS KIVITELEZÕ BETÉTI TÁRSASÁG (6783 Ásott-
halom, Bartók B. u. 22.; cégjegyzékszáma: 06 06 010198;
adószáma: 20161255-2-06) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TOMATÁS ÉS TÓTH SZOLGÁLTATÓ ÉS KIVITE-

LEZÕ BETÉTI TÁRSASÁG
TÓTH ÉS KISAGÓCSI SZOLGÁLTATÓ ÉS KIVITE-

LEZÕ BETÉTI TÁRSASÁG
Elõzõ székhelye(i):
6723 Szeged, Ortutay u. 4. 4. em. 14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PECUNIAAGORA

Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 8900 Zala-
egerszeg, Békeligeti u. 1., cégjegyzékszáma: 20 10 040179.
(A helyi kirendeltség címe: 6722 Szeged, Jósika u. 41.)

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-08-000127/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) E és T Fuvarozó, Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (6922 Földeák, Szent László
tér 14.; cégjegyzékszáma: 06 06 010329; adószáma:
20206394-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG FELÜGYE-
LET Felszámoló, Végelszámoló, Vagyonr. és Csõdke-
zelõ Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59. V. em. 2., cég-
jegyzékszáma: 01 09 566915. (A helyi kirendeltség címe:
6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
12.Fpk.06-08-000253/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 28. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „KESSE” Kereskedelmi Betéti Tár-
saság „végelszámolás alatt” (6725 Szeged, Szabadsajtó
u. 34.; cégjegyzékszáma: 06 06 010877; adószáma:
20361101-1-06) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.
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Elõzõ elnevezése(i):
„KESSE” Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6724 Szeged, Föltámadás u. 6. D ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DÉLPRODUKT

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 6726 Szeged, Petrozsé-
nyi u. 16/4., cégjegyzékszáma: 06 09 001253.

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-08-000236/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 26. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) CLADOVA Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (6723
Szeged, Csongrádi sgt. 59. IX. em. 54.; cégjegyzékszáma:
06 06 012487; adószáma: 21024227-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CLADOVA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyon-

kezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104. (A helyi kiren-
deltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
12.Fpk.06-07-000639/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) FORMA BUILDING Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (6724
Szeged, Pulcz utca 18/B 2. em. 2.; cégjegyzékszáma:
06 06 015140; adószáma: 22230982-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Zrt., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
044406. (A helyi kirendeltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey
u. 13. II. em. 7.)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-08-000016/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 14. napján jogerõre emelke-

dett végzésével a(z) WOLF PROTECTION SECURITY
Nemzetközi Személy- és Vagyonvédelmi Szolgáltató Be-
téti Társaság (6640 Csongrád, Pacsirta u. 45/A; cégjegy-
zékszáma: 06 06 015839; adószáma: 22150316-2-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2766 Tápiószele, Valéria u. 16.
1132 Budapest, Alig u. 14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-

értékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041596. (A helyi kirendeltség címe: 6721 Sze-
ged, Tímár u. 7.)

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-08-000167/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 8. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) HOLSUM Sütõipari Korlátolt Felelõssé-
gû Társaság „végelszámolás alatt” (6913 Csanádpalota,
Kelemen L. tér 10.; cégjegyzékszáma: 06 09 004091; adó-
száma: 10634437-2-06) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HOLSUM Sütõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3950 Sátoraljaújhely, Kopaszka u. 26.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Horizont Holding

Tanácsadó Zrt., 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 76., cég-
jegyzékszáma: 06 10 000226.

A Csongrád Megyei Bíróság
12.Fpk.06-07-000673/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BLACK PANTHER 2000 Építõipa-
ri, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6725 Szeged, Bál-
vány u. 10.; cégjegyzékszáma: 06 09 004546; adószáma:
11395874-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
6724 Szeged, Csongrádi sgt. 76.
6723 Szeged, Építõ u. 3/B I. em. 3.
6723 Szeged, Csaba u. 26. A lház. 1. em. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.
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A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-08-000158/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) 3S COMPUTER Számítástechnikai
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (6721 Szeged, Teleki u. 9.; cégjegyzékszáma:
06 09 007197; adószáma: 12583461-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6722 Szeged, Hajnóczy u. 22.
6721 Szeged, Kálvin tér 7. fszt. 3.
Jogelõd(ök): 3S COMPUTER SZÁMÍTÁSTECHNI-

KAI ÉS SZOLGÁLTATÓ SZÖVETKEZET
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CON-

SULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonér-
tékelõ Rt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 042573. (A helyi kirendeltség címe: 6722 Sze-
ged, Mérey u. 6/B)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-07-000638/18. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 16. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GOOD DRINK Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (6758
Röszke, IV. körzet 419.; cégjegyzékszáma: 06 09 008426;
adószáma: 12991693-2-06) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
GOOD 2003 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6723 Szeged, Csongrádi sgt. 46.
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CON-

SULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonér-
tékelõ Rt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 042573. (A helyi kirendeltség címe: 6722 Sze-
ged, Mérey u. 6/B)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-08-000010/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KILOTON KERESKEDELMI ÉS

SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ
TÁRSASÁG (6720 Szeged, Arany J. u. 7. 3. em. 17.; cég-
jegyzékszáma: 06 09 009634; adószáma: 13409007-2-06)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6720 Szeged, Arany János u. 7. fszt. 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CON-

SULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonér-
tékelõ Rt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 042573. (A helyi kirendeltség címe: 6722 Sze-
ged, Mérey u. 6/B)

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000067/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) NATURAL FLOW Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6726 Sze-
ged, Temesvári krt. 13.; cégjegyzékszáma: 06 09 010126;
adószáma: 13571700-2-06) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6728 Szeged, Dorozsmai út 17–19.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cég-
jegyzékszáma: 01 09 683720. (A helyi kirendeltség címe:
6720 Szeged, Roosevelt tér 14. fszt. 2.)

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-08-000019/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Z+FAKUKAC Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6900
Makó, Almási u. 77.; cégjegyzékszáma: 06 09 010837;
adószáma: 13803432-2-06) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Jogelõd(ök):
Z+FAKUKAC Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926. (A helyi kirendelt-
ség címe: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)
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A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000097/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 11. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FAL - SZÍN Építõipari és Szolgál-
tató Betéti Társaság (8000 Székesfehérvár, Kelemen B.
u. 25. als. ép. 1.; cégjegyzékszáma: 07 06 012030; adószá-
ma: 21561672-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta 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 Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-002574/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „CONCURRENS-BAU 2001” Épí-
tõipari, Gépkocsi Javító, Szolgáltató Betéti Társaság
(8073 Csákberény, Petõfi Sándor utca 25., elõzõ szék-
helye: 2131 Göd, Béke u. 68.; cégjegyzékszáma:
07 06 014766; adószáma: 24627142-2-07) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA Fel-
számoló és Tanácsadó Kft., 2890 Tata, Ady E. u. 67., cég-
jegyzékszáma: 11 09 002635.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000081/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BLUE DREAM (HUNGARY) Ipari
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000
Székesfehérvár, Kadocsa u. 27/C; cégjegyzékszáma:
07 09 002642; adószáma: 11105491-1-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CON-
SULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09
066529.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000271/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „AGÁRD-FRUCHT” Mezõgazda-
sági Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (2484
Agárd, Sreiner-tanya; cégjegyzékszáma: 07 10 001219;
adószáma: 11459006-2-07) 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 Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-08-000166/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Wellness Hotel Atlantis Ingatlanfej-
lesztõ Részvénytársaság (8000 Székesfehérvár, Távirda
u. 2. A ép.; cégjegyzékszáma: 07 10 001313; adószáma:
12797152-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

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 Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000131/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) YOKER CARD Kereskedelmi Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (9028 Gyõr, József Attila
utca 10.; cégjegyzékszáma: 08 09 005823; adószáma:
11409568-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
9012 Gyõr, Gyõzelem u. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INVEST ALMA-

NACH Pénzügyi Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16. II/17., cégjegy-
zékszáma: 01 09 561904.
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A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000127/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Eszköz 2002. Szolgáltató, Kereske-
delmi és Beruházó Korlátolt Felelõsségû Társaság
(9400 Sopron, Színház utca 2.; cégjegyzékszáma:
08 09 010312; adószáma: 12825776-2-08) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Könyvvizs-
gáló és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000341/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „BEATRIX és Társai” Ipari, Ke-
reskedelmi, Szolgáltató Betéti Társaság (4026 Debre-
cen, Hortobágy utca 7. 2. em. 16.; cégjegyzékszáma:
09 06 001764; adószáma: 22832797-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„BEATRIX és Társai” Ipari, Kereskedelmi, Szolgáltató

Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4034 Debrecen, Hegyi M. u. 2/A
4133 Konyár, Galamb u. 24.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-

vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-000349/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) COBRA-ÉPKER Építõipari és
Szolgáltató Betéti Társaság (4034 Debrecen, Acsádi
út 32. A ép.; cégjegyzékszáma: 09 06 009825; adószáma:
20753360-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
UNIX 2000. Ingatlanközvetítõ és Oktató Betéti Tár-

saság
UNIX 2000. Ingatlanközvetítõ Betéti Társaság

UNIX 2000. Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-
saság

COBRA-ÉPKER Építõipari és Szolgáltató Betéti Tár-
saság

Elõzõ székhelye(i):
4200 Hajdúszoboszló, Major utca 19. 4. em. 12.
4030 Debrecen, Bán utca 13. 2. em. 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-

vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000059/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 20. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ALEX-Szerviz Villamossági Betéti
Társaság (4110 Biharkeresztes, Széchenyi utca 86.; cég-
jegyzékszáma: 09 06 009881; adószáma: 20767538-1-09)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4127 Nagykereki, Petõfi utca 32.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT

Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti Mik-
lós u. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 674540.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000309/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 25. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KLAUDIA-2002 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4266 Fülöp, Híd utca 7.; cég-
jegyzékszáma: 09 06 011669; adószáma: 21421514-1-09)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KLAUDIA-2002. Kereskedelmi Betéti Társaság
KLAUDIA-2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4032 Debrecen, Thomas Mann utca 15. 2. em. 8.
4032 Debrecen, Békéssy Béla utca 8. 10. em. 81.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TANÁCS-ADÓ

Pénzügyi Gazdasági Zrt., 4030 Debrecen, Fokos u. 14.,
cégjegyzékszáma: 09 10 000162.
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A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000233/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BOD-CAR Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4026 Debrecen, Gambrinus
köz 26. B ép.; cégjegyzékszáma: 09 06 011981; adószáma:
21494644-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRT., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
044406.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000340/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KONTRASZT 83’ Szolgáltató Be-
téti Társaság (4225 Debrecen, Perem u. 50.; cégjegyzék-
száma: 09 06 013307; adószáma: 21958386-2-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KONTRASZT 83’ Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TANÁCS-ADÓ

Pénzügyi Gazdasági Zrt., 4030 Debrecen, Fokos u. 14.,
cégjegyzékszáma: 09 10 000162.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-000344/3. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) LIBRA 96 Építõipari, Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (4031 Debrecen,
Egyetem sgt 54. A ép. 1. em. 1.; cégjegyzékszáma:
09 06 014226; adószáma: 21867143-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2120 Dunakeszi, Rákóczi u. 20.
Nem bejegyzett székhelye(i):
4031 Debrecen, Egyetem sugárút 54. A ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekteté-

si és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3., cég-
jegyzékszáma: 15 09 061433.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000191/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) E&M Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (4030 Debrecen, Vágóhíd u. 3/A; cég-
jegyzékszáma: 09 06 015105; adószáma: 28148825-2-09)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
E&M Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1025 Budapest, Csalán u. 12.
1095 Budapest, Máriássy u. 5–7.
1095 Budapest, Soroksári út 58.
1125 Budapest, Gyöngyvirág utca 21.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyon-

kezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A., cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000054/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HUNGARO-NEXUS Építõipari,
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (4031 Debrecen, Ács utca 3.; cégjegyzékszáma:
09 09 008572; adószáma: 12784291-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HUNGARO-NEXUS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKE-

DELMI KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG
Elõzõ székhelye(i):
4150 Püspökladány, Kiss Ferenc utca 20.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-

vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-000373/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) AUTOWELL HUNGARY Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4024 Debrecen, Vármegyeháza utca 18. fszt. 1.; cégjegy-
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zékszáma: 09 09 010423; adószáma: 13222808-2-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
AUTOWELL HUNGARY Kereskedelmi és Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4032 Debrecen, Mikszáth Kálmán utca 35. 4. em. 14.
4024 Debrecen, Vármegyeháza utca 18. fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TANÁCS-ADÓ

Pénzügyi Gazdasági Zrt., 4030 Debrecen, Fokos u. 14.,
cégjegyzékszáma: 09 10 000162.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-000023/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való köz-
zétételét, hogy a(z) 2008. május 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BALOFER Építõ, Ipari,
Kereskedelmi, Mezõgazdasági és Szolgáltató Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (4285 Álmosd, Kölcsey
utca 45.; cégjegyzékszáma: 09 09 010514; adószáma:
13245232-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
4286 Bagamér, Báthori utca 24.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000291/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TOWER-HUNGARY Ingatlanfej-
lesztõ és Beruházó Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4026 Debrecen, Gyergyó u. 11. 7. em. 45.; cégjegyzék-
száma: 09 09 010842; adószáma: 11943525-2-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1135 Budapest, Kisgömb utca 4. F 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyon-

kezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A., cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000203/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HARGITA-FENYÕ Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (4030 Debrecen, Málna
utca 38.; cégjegyzékszáma: 09 09 012983; adószáma:
13403094-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
4032 Debrecen, Tessedik S. utca 194.
8500 Pápa, Kertész u. 20.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TANÁCS-ADÓ

Pénzügyi Gazdasági Zrt., 4030 Debrecen, Fokos u. 14.,
cégjegyzékszáma: 09 10 000162.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000063/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 12. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) NAGY-REND Lakásépítõ, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (3014 Hort,
Alfa u. 7.; cégjegyzékszáma: 10 06 025285; adószáma:
21523726-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

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.10-08-000157/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 12. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) UNI-SZIG 2004 Építõipari Kivitele-
zõ és Kereskedelmi Betéti Társaság (3300 Eger, Vé-
csey-völgy utca 30.; cégjegyzékszáma: 10 06 025951;
adószáma: 22102832-2-10) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3300 Eger, Hadnagy út 4. 5. em. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénz-

ügyi Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.
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A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000359/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) FCI HUNGARY Kereskedelmi és
Tanácsadói Korlátolt Felelõsségû Társaság (3300 Eger,
Vályi út l3; cégjegyzékszáma: 10 09 021961; adószáma:
11165677-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SIBTRADE Kereskedelmi és Tanácsadói Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000163/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „DETKI MÛANYAG” Termelõ és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (cégjegy-
zékszáma: 10 09 022374) adós fizetésképtelenségét meg-
állapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-
moló Kft., 3533 Miskolc, Gózon Lajos u. 11., cégjegyzék-
száma: 05 09 005543.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000428/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TERRA SYS Építõipari Szolgáltató
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3300
Eger, Kiskanda út 10. 1. em. 3.; cégjegyzékszáma:
10 09 024294; adószáma: 12525311-2-10) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Jogelõd(ök):
„TERRA” Mélyépítõ Gazdasági Munkaközösség
A bíróság által kijelölt felszámoló: FISKÁLIS Gazdasá-

gi és Pénzügyi Szolgáltató Kft., 1027 Budapest, Varsányi
Irén utca 38. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 689092.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-07-000228/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 8. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) KONSTRUKT-AGRIA Ingatlanforgal-
mazó, Építõ Szakipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (3394 Egerszalók, Hegyalja u. 5.; cégjegy-
zékszáma: 10 09 024348; adószáma: 12554685-2-10) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TÁJ-KÉP 2001. Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
GERÜST-AGRIA ÁLLVÁNYOZÓ Szakipari és Szol-

gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
TÁJ-KÉP Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3332 Sirok, Petõfi S. út 57.
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.10-08-000088/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) NORTH SECURITY Személy- és
Vagyonvédelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3372
Kömlõ, II. Rákóczi Ferenc út 74.; cégjegyzékszáma:
10 09 027106; adószáma: 13111069-2-10) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1034 Budapest, Szentendrei út 93.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING

Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Rt., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
044406.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000091/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 13. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) EISEN BAU Építõipari, Kereske-
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delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3300 Eger, Bartakovics út 46. 1. em. 2.; cégjegyzékszá-
ma: 10 09 027621; adószáma: 13214667-2-10) adós fize-
tésképtelenségét megállapította és a felszámolását elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
3565 Tiszalúc, Táncsics u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-

számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzék-
száma: 01 09 562281.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070036/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Gyurik Kereskedelmi Betéti Tár-
saság (2500 Esztergom, Béke tér 54.; cégjegyzékszáma:
11 06 007085; adószáma: 20905969-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PRUDENS PROFIT
CONTROLL Vagyonkezelõ Kft., 9026 Gyõr, Ady E.
u. l/B, cégjegyzékszáma: 08 09 007188.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070115/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KLÍMA VILL 5 Építõ, Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (2921 Komárom, Sza-
badság utca 2/A; cégjegyzékszáma: 11 06 008023; adó-
száma: 21413421-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2941 Ács, Gyõri út 83.
2941 Ács, Honvéd út 34.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VIENNA CON-

SULT Könyvvizsgáló és Adószakértõ Kft., 1119 Buda-
pest, Petzvál József u. 56. fszt. 4–5., cégjegyzékszáma: 01
09 161096.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070169/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 9. napján jogerõre emelke-

dett végzésével a(z) BZ-Bau Építõipari Szolgáltató Be-
téti Társaság (2510 Dorog, Zsigmondy Vilmos ltp. 17.
1. em. 1.; cégjegyzékszáma: 11 06 009516; adószáma:
22202413-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-
lános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. em. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070080/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 23. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PEDROSZ Építõipari és Szolgál-
tató Betéti Társaság (2800 Tatabánya, Feszty Árpád
út 115.; cégjegyzékszáma: 11 06 009593; adószáma:
22223979-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-
gáltató Rt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V/l., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043170.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070305/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 22. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) CyberLand Design Stúdió Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2523 Sárisáp, Or-
gona utca 8.; cégjegyzékszáma: 11 06 009616; adószáma:
21780044-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1165 Budapest, Rezgõfû út 1. 4. em. 9.
Fióktelepe(i):
1037 Budapest, Galagonya utca 3–5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befekte-

tési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6., cégjegyzékszáma:
01 09 068182.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070171/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 15. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) DELTOP Kereskedelmi, Szolgálta-
tó és Szervezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Ta-
tabánya, Cementgyári út 1., hrsz. 2462/21.; cégjegyzék-
száma: 11 09 003727; adószáma: 11194178-2-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya III., Cementgyári út 1.
Jogelõd(ök):
DELTOP Kereskedelmi, Szolgáltató és Szervezõ Kft.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070140/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ALPIN KLUB Szolgáltató és Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tata-
bánya, Sárberki ltp. 120. 3. em. 12.; cégjegyzékszáma:
11 09 009086; adószáma: 12960358-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-
gáltató Rt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V/l., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043170.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070287/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 17. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SUPER-COPS SECURITY Sze-
mély- és vagyonvédelmi, Biztonságtechnikai és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya,
Béla király krt. 10. 4. em. 3.; cégjegyzékszáma:
11 09 009150; adószáma: 12982231-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Telephelye(i):
2800 Tatabánya, Bláthy O. út 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VIENNA CON-

SULT Könyvvizsgáló és Adószakértõ Kft., 1119 Buda-
pest, Petzvál József u. 56. fszt. 4–5., cégjegyzékszáma:
01 09 161096.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070307/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 22. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) POWER WORK Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2890 Tata,
Csever út 1/A; cégjegyzékszáma: 11 09 010356; adószá-
ma: 13356301-2-11) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
LÚZER AUGUSZTUS Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Nem bejegyzett székhelye(i):
2800 Tatabánya, Komáromi út 31. fszt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-

értékelõ Rt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041596.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070202/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KONYEC ÁPRILIS Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Komá-
romi út 31. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 010427; adó-
száma: 13376701-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ANDUSZ-CO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
ATESZ-CO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Verebély út 17. 2. em. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
1134 Budapest, Apály u. 4. B ép. 4. em. 17., cégjegyzék-
száma: 01 09 724140.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070126/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BIG BRAIN Építõipari Korlátolt
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Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Iskola utca 3.
fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 11 09 010597; adószáma:
13429311-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
BIG BRAIN Informatikai Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Sárberki ltp. 420. fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági

Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B 2/17.,
cégjegyzékszáma: 01 09 867547.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070228/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GÁRDA BAU Építõipari és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya,
Gyõri út 4/A I. em. 5.; cégjegyzékszáma: 11 09 011459;
adószáma: 13039855-2-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GÁRDA SECURITY Vagyonvédelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1191 Budapest, Simonyi Zs. u. 11.
2045 Törökbálint, Kossuth L. utca 43.
Fióktelepe(i):
9024 Gyõr, Hunyadi u. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-

gyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. utca 40.
VI/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070308/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 22. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GLOBAL-WAX Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tata-
bánya, Gyõri út 16/B; cégjegyzékszáma: 11 09 011493;
adószáma: 13697866-2-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Fióktelepe(i):
2060 Bicske, Szent László u. 39.

A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
1134 Budapest, Apály u. 4. B ép. 4. em. 17., cégjegyzék-
száma: 01 09 724140.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070306/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 22. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) EMERALD INVENT Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2890 Tata, Egység u. 13. 3. em. 8.; cégjegyzékszáma:
11 09 011703; adószáma: 12813517-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
ECLIPSE 75 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1046 Budapest, Szent László tér 10. fszt. 5.
2151 Fót, Kilátó 8369.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VIENNA CON-

SULT Könyvvizsgáló és Adószakértõ Kft., 1119 Buda-
pest, Petzvál József u. 56. fszt. 4–5., cégjegyzékszáma:
01 09 161096.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070290/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 17. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) LÚZER MÁJUS Szolgáltató Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Komáromi
út 31. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 012647; adószáma:
12853355-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
TENTASZIG Építési és Tervezési Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1194 Budapest, Kócsag u. 18.
1031 Budapest, Kadosa utca 52. 2. em. 5.
Jogelõd(ök):
TENTASZIG Építési és Tervezési Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénz-

ügyi Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.
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A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070073/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GIGA-PLUSZ Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tata-
bánya, Dózsa György utca 30.; cégjegyzékszáma:
11 09 012679; adószáma: 13270753-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KSP RENT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
KSPauto Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Elõzõ székhelye(i):
1071 Budapest, Peterdy u. 35. 1. em. 19.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRUDENS PROFIT

CONTROLL Vagyonkezelõ Kft., 9026 Gyõr, Ady E.
u. 1/B, cégjegyzékszáma: 08 09 007188.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070094/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) LUXx Film Filmgyártó és Forgal-
mazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya,
Mártírok útja 108. 5. em. 3.; cégjegyzékszáma:
11 09 013028; adószáma: 12223215-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1085 Budapest, Baross u. 48.
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 56.
1085 Budapest, Práter u. 59.
1054 Budapest (hrsz. 24829/A/7.), Bajcsy-Zsilinszky

út 56. fszt.
Jogelõd(ök):
FÉNYSZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Gazdasági

Munkaközösség
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGREEMENT

Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1114 Budapest,
Bocskai út 9. I. em. 5., cégjegyzékszáma: 01 09 719575.

A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-08-000078/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 22. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Nemecz Fuvarozó és Kereskedelmi

Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (3066 Cser-
hátszentiván, Rákóczi utca 7.; cégjegyzékszáma:
12 06 004365; adószáma: 21377305-3-12) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Nemecz Fuvarozó és Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: B & B Gazdasági

Tanácsadó Kft., 3100 Salgótarján, Kun utca 2., cégjegy-
zékszáma: 12 09 001547.

A Nógrád Megyei Bíróság
2.Fpk.12-08-000076/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 16. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BREAK POINT Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (3100 Salgótarján, Losonci u. 26.; cégjegy-
zékszáma: 12 09 001658; adószáma: 11200125-2-12) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BREAK POINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3100 Salgótarján, Kistarján út 4.
3100 Salgótarján, Faiskola u. 17
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVENT Vállalko-

zásfejlesztési, Kereskedelmi és Továbbképzõ Kft., 3100
Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09 000931.

A Nógrád Megyei Bíróság
2.Fpk.12-08-000015/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Regionális-Ingatlan Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2651
Rétság, Kossuth u. 4.; cégjegyzékszáma: 12 09 003954;
adószáma: 12878963-2-12) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szt. István krt 1., cég-
jegyzékszáma: 01 10 042854.
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A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-002171/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Budakörnyék Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (2089 Telki Rózsa u. 16; cégjegy-
zékszáma: 13 06 027032; adószáma: 24608509-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Budakörnyék Ingatlan Ingatlanközvetítõ, Kereskedelmi

és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szol-

gáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cég-
jegyzékszáma: 01 09 683720.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-002196/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) CENTER 13. Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (2310 Szigetszentmiklós, Boglya
utca hrsz. 6132/26.; cégjegyzékszáma: 13 06 033056; adó-
száma: 20277673-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001241/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) WARDEIN Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (2100 Gödöllõ, Kõrösi Cso-
ma utca 33.; cégjegyzékszáma: 13 06 036331; adószáma:
20659730-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Telephelye(i):
2100 Gödöllõ, Honvéd u. 28.
Fióktelepe(i):
9071 Gönyû, Vörösmarty u. 24.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX AUDIT Vállal-

kozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Budapest,
Jeszenák János u. 59., cégjegyzékszáma: 01 09 067624.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-002388/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 23. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „Nagyné és Társai” Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társság (2030 Érd, Ungvári út 33.; cég-
jegyzékszáma: 13 06 037275; adószáma: 25663783-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Telephelye(i):
2030 Érd, Fehérvári út 69.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-

FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
u. 29., cégjegyzékszáma: 01 09 726061.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-002110/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TÁRS 2000 Építõipari Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (2045 Törökbálint,
Táncsics M. u. 12.; cégjegyzékszáma: 13 06 037627; adó-
száma: 20721684-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Invest-
ment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Buda-
pest, Seregély u. 17., cégjegyzékszáma: 01 10 041755.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-000043/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) K. S. K. Cargo Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (2181 Iklad, József A.
u. 228/2.; cégjegyzékszáma: 13 06 039920; adószáma:
20958572-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Fióktelepe(i):
2112 Veresegyház, Fõ út 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-

gyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
VI. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.
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A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-001210/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Csibi Kuti Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (2040 Budaörs, Bor u. 12.; cég-
jegyzékszáma: 13 06 040691; adószáma: 20889298-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-001489/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KO-BO TRANS Szállítmá-
nyozó és Szolgáltató Betéti Társaság (2030 Érd, Szová-
tai utca 23.; cégjegyzékszáma: 13 06 049868; adószáma:
21854402-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Pátria Consult Gaz-
dasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034 Bp., Sere-
gély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 10 044933.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-002131/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) JU-CZI Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (2764 Tápióbicske, Rákóczi út 43.; cég-
jegyzékszáma: 13 06 051686; adószáma: 21944651-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vál-
lalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Buda-
pest, Jeszenák János u. 59., cégjegyzékszáma: 01 09
067624.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-002366/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 21. napján jogerõre emel-

kedett végzésével a(z) SOMTEJ Szarvasmarha-Te-
nyésztõ Kft. (2080 Pilisjászfalu, 0186/2. hrsz.; cégjegy-
zékszáma: 13 09 064181; adószáma: 10634695-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Telephelye(i):
2822 Szomor, Somodorpuszta
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-

ságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-002515/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 12. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Paraton Telekommunikációs Ter-
vezõ, Kivitelezõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (2443 Százhalombatta, Mol Rt. I. sz. telep
23. sz. épület; cégjegyzékszáma: 13 09 065846; adószáma:
10481507-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CON-
SULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság, 1034 Budapest, Seregély
u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09 066529.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001970/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) VA-LUX Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2049 Diósd,
Szent István tér 2.; cégjegyzékszáma: 13 09 066261; adó-
száma: 10350540-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Telephelye(i):
2049 Diósd, Sashegyi köz 1. A ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-

ságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001274/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 27. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) PEDAM Ipari Szolgáltató Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (2314 Halásztelek, Mária
u. 12.; cégjegyzékszáma: 13 09 069838; adószáma:
12025354-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VADÁSZ & PART-
NERS Felszámoló, Vagyonfelügyelõ és Tanácsadó Kft.,
1112 Budapest, Neszmélyi u. 44., cégjegyzékszáma: 01 09
266939.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-002462/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 12. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TÁTOVA Ipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2700 Ceg-
léd, Virág utca 4.; cégjegyzékszáma: 13 09 070833; adó-
száma: 12070983-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vál-
lalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Buda-
pest, Jeszenák János u. 59., cégjegyzékszáma: 01 09
067624.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-000176/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 19. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) OCHOA Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2074 Perbál, Kos-
suth Lajos utca 29.; cégjegyzékszáma: 13 09 080636; adó-
száma: 12405691-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A felszámolás alatt álló idegen nyelvû elnevezései:
OCHOA Handels und Dienstleistung GmbH.
OCHOA GmbH.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-

ságmenedzser és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Rész-
vénytársaság, 1145 Budapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegy-
zékszáma: 01 10 043681.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-002165/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 10. napján jogerõre emelke-

dett végzésével a(z) A és C Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2040 Budaörs, Gyár
utca 3.; cégjegyzékszáma: 13 09 081265; adószáma:
11774536-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-002625/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SANATURK Épületgépészeti
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2600 Vác,
Szent Mihály dûlõ 17.; cégjegyzékszáma: 13 09 082348;
adószáma: 11851037-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BUDAPEST IN-
VESTMENT Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037
Budapest, Seregély u. 17., cégjegyzékszáma: 01 10
041755.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-07-000656/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ALG Algács és Fiai Építõipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2315 Szi-
gethalom, Dózsa György út 14.; cégjegyzékszáma:
13 09 084723; adószáma: 12460762-2-13) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanács-
adó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 886496.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-002484/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 25. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „FALAT-2001” Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (2700
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Cegléd, Harcsa utca 118., Telephelye: 2700 Cegléd,
Dohány utca 24., fióktelepe: 6060 Tiszakécske, Fürdõ ut-
ca 5427/1.; cégjegyzékszáma: 13 09 087316; adószáma:
12607491-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-002478/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BOBART-SPED Szállítmányozá-
si Korlátolt Felelõsségû Társaság (2096 Üröm, Kossuth
L. u. 30.; cégjegyzékszáma: 13 09 087487; adószáma:
12618604-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BUDAPEST IN-
VESTMENT Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037
Budapest, Seregély u. 17., cégjegyzékszáma: 01 10
041755.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-002442/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PRÜDENTIA Nemzetközi Fuvaro-
zási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (2083 Solymár, Sport u. 1499/1. hrsz. ép.; cég-
jegyzékszáma: 13 09 087658; adószáma: 12628885-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonke-
zelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Buda-
pest, Csévi u. 11/B, cégjegyzékszáma: 01 09 461424.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001212/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 19. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) METALLOTECH Mérnöki és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2310
Szigetszentmiklós, Széchenyi utca 70.; cégjegyzékszáma:
13 09 090416; adószáma: 12799288-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Fióktelepe(i):
1116 Budapest, Fehérvári utca 130.
8638 Balatonlelle, Hunyadi utca 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-FEL-

SZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
u. 29. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 726061.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-002326/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 25. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) S+S-Wood Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2135 Csörög,
Arany János utca 17/A; cégjegyzékszáma: 13 09 090992;
adószáma: 12828841-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonke-
zelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Buda-
pest, Csévi u. 11/B, cégjegyzékszáma: 01 09 461424.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-000221/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MG-LINE Építõipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2737 Ceglédbercel, Temetõ utca 11.; cégjegyzékszáma:
13 09 092365; adószáma: 12911622-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-
gáltató Zrt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V/1., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043170.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-002315/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) M&T Gondtalanul Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2330 Du-
naharaszti, Andrássy Gy. u. 21.; cégjegyzékszáma:
13 09 093543; adószáma: 12977392-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.
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Telephelye(i):
2330 Dunaharaszti (Ipari park), Bánki Donát u. 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding Vál-

ságkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Részvénytár-
saság, 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–26., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 044789.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-000155/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MOVE Szolgáltató Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (2095 Budakeszi, Meredek u. 5.; cég-
jegyzékszáma: 13 09 093864; adószáma: 12706291-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001936/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) A. & S. – Trade Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. (2340 Kiskunlacháza, Sellõ u. 8.; cég-
jegyzékszáma: 13 09 094944; adószáma: 13052069-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2330 Dunaharaszti, Szondy utca 28.
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
6.Fpk.13-07-002626/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Cserna Építési Szakipari és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2119 Pécel, Teme-
tõ u. 34. 2. ép. D; cégjegyzékszáma: 13 09 095934; adó-
száma: 12818598-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Jogelõd(ök):
Cserna és Társa Építési Szakipari és Szolgáltató Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. emelet, cégjegyzék-
száma: 01 10 042854.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-000122/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) FrontFilm Ipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2000 Szent-
endre, Kálvária tér 10.; cégjegyzékszáma: 13 09 099535;
adószáma: 12382882-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1021 Budapest, Budakeszi u. 51.
1021 Budapest, Hûvösvölgyi út 54.
2089 Telki, Napsugár utca 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-

gyonhasznosító Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1137 Budapest, Radnóti M. utca 40. 6. em. 3., cégjegyzék-
száma: 01 10 044328.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-000174/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 29. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ROTOVILL-BAU Építõipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (2143 Kistarcsa, Aradi u. 2.; cégjegyzékszáma:
13 09 103614; adószáma: 10883552-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-
gáltató Zrt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V/1., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043170.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-000064/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 19. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) ÕRSAS Személy és Vagyonvédelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2030 Érd, Bethlen Gá-
bor utca 5.; cégjegyzékszáma: 13 09 103631; adószáma:
13507844-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: NASZÁLY-
HOLDING-VÁC Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 2600 Vác,
Széchenyi u. 10–12., cégjegyzékszáma: 13 09 063541.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001866/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 17. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GLOBAL MARKETING Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2030 Érd, Kamilla utca 7.; cégjegyzékszáma:
13 09 104038; adószáma: 13526834-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-07-002621/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 25. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) CSERTÕRAK Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2213 Mo-
norierdõ, Barátság út 2.; cégjegyzékszáma: 13 09 106486;
adószáma: 13381138-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1144 Budapest, Csertõ park 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. emelet, cégjegyzék-
száma: 01 10 042854.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-07-000564/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 22. napján jogerõre emelke-

dett végzésével a(z) „TÓTH GY & GY” Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság, f. a. (8630 Balatonboglár,
Sétáló u. 5.; cégjegyzékszáma: 14 06 304425; adószáma:
25266410-1-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
GY & GY Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. emelet, cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000010/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Joó és Társa Kereskedelmi Betéti
Társaság (8621 Zamárdi, Batthyány utca 66.; cégjegyzék-
száma: 14 06 307633; adószáma: 22192170-2-14) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000020/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MATRI-X K&K Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (8628 Nagycsepely, Tégla-
gyár utca 5.; cégjegyzékszáma: 14 06 307890; adószáma:
21448753-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1212 Budapest, Táncsics Mihály u. 83. 5. em. 53.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-

ságmenedzser és Felszámoló Részvénytársaság, 1145 Bu-
dapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10
043681.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-07-000416/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 6. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) Mester Sütõde Sütõipari Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (8618 Kereki, Petõfi S.
u. 104/A; cégjegyzékszáma: 14 09 300893; adószáma:
11227618-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Ka-
zal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-08-000047/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „KAPOS EST” Lapkiadó és Kultu-
rális Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, f. a
(7400 Kaposvár, Fõ utca 73.; cégjegyzékszáma:
14 09 303869; adószáma: 11863894-2-14) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Rákóczi tér 12. A ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénz-

ügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
út 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000059/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 19. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) B-EXPEDIT Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (7535 Lad, Petõfi S. utca 28.; cégjegyzékszá-
ma: 14 09 304684; adószáma: 12699157-2-14) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
EXTREM KALANDOK Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
B-EXPEDIT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
PANNON PAINTBALL Kereskedelmi és Szolgáltató

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 Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-08-000147/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GABI-RUH Szolgáltató és Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság, f. a. (8681 Látrány,
Péntekhely u. 20/6.; cégjegyzékszáma: 14 09 306181; adó-
száma: 12659003-2-14) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TRESZA PRÉSHÁZ Szolgáltató és Kereskedelmi Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
SILVER-FARM Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság
GABI-RUH Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6200 Kiskõrös, Tompa utca 28.
6200 Kiskõrös, Soós u. 52.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági

Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5., cégjegyzékszáma: 14 09 306648.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-08-000128/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Nemzeti Földalap Somogy Megyei
Közhasznú Társaság, f. a. (7477 Szenna, Rákóczi
utca 15.; cégjegyzékszáma: 14 14 300034; adószáma:
20918404-1-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Nemzeti Földalap Somogy Megyei Közhasznú Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCURS Mana-

ger Befektetõ és Tanácsadó Kft., 8800 Nagykanizsa, Ady
E. u. 4., cégjegyzékszáma: 20 09 063623.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000591/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „Á+N-KER” Termelõ, Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (4337 Jármi, Széche-
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nyi u. 47.; cégjegyzékszáma: 15 06 084531; adószáma:
25679348-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
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
17.Fpk.15-08-000535/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 23. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KOVENT-PLUSZ Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(4624 Tiszabezdéd, Sport u. 32.; cégjegyzékszáma:
15 06 088504; adószáma: 21024203-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KOVENT-PLUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
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
23.Fpk.15-08-000502/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „KOMECZ-GEMZSI” Építõipari
és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(4501 Kemecse, Szondy u. 27.; cégjegyzékszáma:
15 06 088624; adószáma: 21050048-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„KOMECZ-GEMZSI” Építõipari és Szolgáltató Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL

Felszámoló, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1077 Bu-
dapest, Dohány u. 54., cégjegyzékszáma: 01 09 690835.
(A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai
u. 30.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000539/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 22. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) VIKTOGAL-21 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
u. 22.; cégjegyzékszáma: 15 06 089585; adószáma:
21194399-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder
Serec-L Könyvelõ Auditáló Vagyonértékelõ és Tanács-
adó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, cégjegyzék-
száma: 01 09 077793.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000523/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ROVEOLTA Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki u. 18.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 091136; adószáma: 21539824-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001. (A helyi kirendeltség cí-
me: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000534/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 23. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SZABOLCSI-SZABOLCS & M.
DRINK Ipari és Kereskedelmi Betéti Társaság „végel-
számolás alatt” (4533 Sényõ, Szabadság u. 43.; cégjegy-
zékszáma: 15 06 091605; adószáma: 21596296-2-15) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SZABOLCSI-SZABOLCS & M. DRINK Ipari és Ke-

reskedelmi Betéti Társaság
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A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000509/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DYUVLANA-TRADE Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Fa-
zekas J. tér 5. 5. em. 41.; cégjegyzékszáma: 15 06 091749;
adószáma: 21800001-2-15) adós fizetésképtelenségét meg-
állapította 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
17.Fpk.15-08-000508/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ARIFARIDA-TRADE Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza,
Fazekas János tér 10. 9. em. 77.; cégjegyzékszáma:
15 06 092153; adószáma: 21840739-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000537/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 23. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SHERIDE NOVA+ Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
u. 36.; cégjegyzékszáma: 15 06 092185; adószáma:
21846663-2-15) 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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-08-000481/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) V. V. V. PLUS Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „Végelszámolás alatt”
(4600 Kisvárda, Erzsébet u. 20.; cégjegyzékszáma:
15 06 092420; adószáma: 21892970-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
V. V. V. PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
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.15-08-000493/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) EXTER FRUIT Mezõgazdasági Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4361 Nyír-
bogát, Kossuth u. 79.; cégjegyzékszáma: 15 09 067133;
adószáma: 12714322-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította 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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000592/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) NYÍR-LOGINVEST Építõipari,
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
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saság (4461 Nyírtelek, Szent István u. 148.; cégjegyzék-
száma: 15 09 068219; adószáma: 12998580-2-15) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

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.15-08-000494/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) LUC WOOD Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregy-
háza, Váci M. u. 62.; cégjegyzékszáma: 15 09 069499;
adószáma: 13366836-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította 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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001590/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 7. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) NOVÁK 65 Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (4600 Kisvárda, Tompos
úti ltp. 18. 2. em. 8.; cégjegyzékszáma: 15 09 070318; adó-
száma: 11631499-2-15) adós fizetésképtelenségét megálla-
pította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SOMOGYI Szerelvény Ipari Szerelvény Kereskedelmi

és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
FishMania Tata Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2890 Tata, Madách u. 7/A
2890 Tata, Erdei Ferenc utca 2.
1103 Budapest, Óhegy utca 38/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1054 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai út 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000682/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „STEK-FLESTUR 2004” Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4475 Paszab, Hunyadi u. 2.; cégjegyzékszáma:
15 09 070878; adószáma: 11117265-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„HALMAI” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Gáz u. 1/A
8000 Székesfehérvár, Vízaknai u. 80.
7098 Magyarkeszi, Vörösmarty u. 44.
1196 Budapest, Árpád utca 154.
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 Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-07-000334/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 28. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MTL Logistik Hungária Szállítmá-
nyozó Korlátolt Felelõsségû Társaság (8201 Veszprém,
Alsóerdõ út 1. 41. ép.; cégjegyzékszáma: 19 09 508309;
adószáma: 13533108-2-19) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazda-
ság-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft., 1064 Budapest, Ró-
zsa u. 71., cégjegyzékszáma: 01 09 712191.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-07-000463/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 29. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „SOMOGY-GARDEN-KÖZMÛ”
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8251
Zánka, Tagyonhegy dûlõ 57/49.; cégjegyzékszáma:
19 09 508788; adószáma: 12705582-2-19) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
KARÉLA 2001 Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
BUDA-PET-CAM Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság
„Bétavár” Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1085 Budapest, Üllõi út 36. 2. em. 10.
1113 Budapest, Elek u. 20.
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 16–17. 2. em. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL

Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41., cég-
jegyzékszáma: 01 09 681843.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000006/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „E. T. G. COSM.” Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8200
Veszprém, Erdész utca 24.; cégjegyzékszáma:
19 09 509121; adószáma: 13820358-2-19) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénz-
ügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020430/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 16. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Joy Animation Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (8900 Zalaegerszeg, Püspöki
Grácián utca 13.; cégjegyzékszáma: 20 06 038443; adó-
száma: 22135997-2-20) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020062/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 16. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „MOM GOLD” Építõipari és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8360 Keszthely,
Sopron út 47.; cégjegyzékszáma: 20 09 067833; adószá-
ma: 13114770-2-20) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8138 Szabadhidvég, Bartók Béla u. 22.
2022 Tahi, Nefelejcs utca 33.
Nem bejegyzett székhelye(i):
5700 Gyula, Balázs deák utca 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénz-

ügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

CÉGHIRDETMÉNYEK

Felhívás vagyon értékesítésére

A Patik, Varga és Társaik Gazdasági Tanácsadó Zárt-
körûen Mûködõ Részvénytársaság (Cg.: [14 10 300109];
8840 Csurgó, Széchenyi tér 15.) mint a GARDA HUN-
GÁRIA 2001. Kft. „f. a.” (Cg.: [08 09 009794];
9200 Mosonmagyaróvár, Barátság u. 20.) felszámolója
(dr. Varga János felszámolóbiztos)

nyilvános pályázat

útján értékesíti a gazdálkodó szervezet alábbi vagyontár-
gyait:

I. Ingatlanok
– Az adós tulajdonát képezõ, mosonmagyaróvári

5216/1. hrsz. alatti „üzem, raktár és iroda” tkv.-i megneve-
zésû, összesen 2686 m2 tkv.-i térmértékû ingatlan, mely
Mosonmagyaróvár, Barátság u. 20. sz. alatt található beke-
rített önálló ingatlanegység, a rajta levõ édességüzemmel,
raktárakkal, irodákkal és szociális helyiségekkel.

Pályázati irányár: 220 000 000 Ft + áfa, azaz bruttó
264 000 000 Ft (fordított áfa).

– Az adós tulajdonát képezõ mosonmagyaróvári
497/A/3. hrsz. alatti „fogorvosi rendelõ” tkv.-i megneve-
zésû, összesen 122 m2 területû társasházi egység, az alapí-
tó okiratban meghatározott és hozzá tartozó helyiségekkel
és garázzsal. Az ingatlan Mosonmagyaróvár, Terv u. 31.
fszt. 3. sz. alatt található.
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Pályázati irányár: 20 000 000 Ft + áfa, azaz bruttó
24 000 000 Ft (fordított áfa).

II. Ingóságok
Az adós tulajdonát képezõ és az üzemingatlanban talál-

ható irodaberendezési tárgyak, megmaradt tartozékok és
egyéb eszközök (kizáróalg egy tételben történõ értékesí-
téssel).

A pályázati irányár: 1 000 000 Ft + áfa, azaz bruttó
1 200 000 Ft.

Az értékesítés feltételeirõl részletes információ a felszá-
molótól kérhetõ [Máté János, 8840 Csurgó, Széchenyi
tér 15.; tel. és fax: 06 (82) 471-412, 471-426, 471-829], va-
lamint egyeztethetõ idõpont az ingatlan és az ingóságok
megtekintésére.

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 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 pályázatokat két példányban, zárt borítékban,
„GARDA” jeligével kérjük személyesen benyújtani, vagy
tértivevénnyel feladni a Patik, Varga és Társaik Gazdasági
Tanácsadó Zrt. (8840 Csurgó, Széchenyi tér 15.) címére.

A pályázat beérkezési határideje:

2008. július 2. 10 óra 15 perc.

A pályázatok közjegyzõ jelenlétében történõ nyilvá-
nos bontására a felszámoló székhelyén kerül sor, 2008. jú-
lius 2-án 10 óra 30 perckor.

A bontást követõen kerül sor a megjelent pályázók sze-
mélyes meghallgatására, és az esetleges ártárgyalásra, így
kérjük, hogy lehetõleg minden pályázó vegyen részt a
nyilvános bontáson. A bontáson meg nem jelent pályázó-
kat a felszámoló a bontást követõ 8 napon belül írásban ér-
tesíti a pályázat eredményérõl.

A felszámoló felhívja a jogosultakat, hogy az elõvásár-
lási jogukat a legjobb ajánlat ismeretében, azonos feltéte-
lek mellett a nyilvános pályázat keretében gyakorolhatják.

A Patik, Varga és Társaik Gazdasági Tanácsadó Zárt-
körûen Mûködõ Részvénytársaság (Cg.: [14 10 300109];
8840 Csurgó, Széchenyi tér 15.) mint az ADVOKAR Kft.
„f. a.” (Cg.: [20 09 062539]; 8856 Surd, Kanizsai u. 45.)
felszámolója (dr. Varga János felszámolóbiztos)

nyilvános pályázat

útján értékesíti a gazdálkodó szervezet alábbi ingatlanát:
– Az adós tulajdonát képezõ, zalaegerszegi 3145/B/2.

hrsz. alatti „garázs” tkv.-i megnevezésû, összesen 24 m2

tkv.-i térmértékû ingatlan, mely a földhivatal nyilvántartá-
sa szerint Zalaegerszeg, Eötvös u. 14. alatt található.

A földhivatali nyilvántartással ellentétben a garázs fel-
építmény része korábban elbontásra került és egyelõre
nem beazonosítható, hogy mely ingatlanrész tartozik a
fenti helyrajzi számhoz.

Pályázati irányár: 1 000 000 Ft + áfa, azaz bruttó
1 200 000 Ft (fordított áfa).

Az értékesítés feltételeirõl részletes információ a felszá-
molótól kérhetõ [dr. Gyõri Péter, 8840 Csurgó, Széchenyi
tér 15.; tel. és fax: 06 (82) 471-412, 471-426, 471-829],
valamint egyeztethetõ idõpont az ingatlan és az ingóságok
megtekintésére.

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 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 pályázatokat két példányban, zárt borítékban,
„ADVOKAR” jeligével kérjük személyesen benyújtani,
vagy tértivevénnyel feladni a Patik, Varga és Társaik Gaz-
dasági Tanácsadó Zrt. (8840 Csurgó, Széchenyi tér 15.)
címére.

A pályázat beérkezési határideje:

2008. július 2. 11 óra.

A pályázatok közjegyzõ jelenlétében történõ nyilvá-
nos bontására a felszámoló székhelyén kerül sor, 2008.
július 2-án 11 óra 15 perckor.

A bontást követõen kerül sor a megjelent pályázók sze-
mélyes meghallgatására, és az esetleges ártárgyalásra, így
kérjük, hogy lehetõleg minden pályázó vegyen részt a
nyilvános bontáson. A bontáson meg nem jelent pályázó-
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kat a felszámoló a bontást követõ 8 napon belül írásban ér-
tesíti a pályázat eredményérõl.

A felszámoló felhívja a jogosultakat, hogy az elõvásár-
lási jogukat a legjobb ajánlat ismeretében, azonos feltéte-
lek mellett a nyilvános pályázat keretében gyakorolhatják.

A Patik, Varga és Társaik Gazdasági Tanácsadó
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (Cg.:
[14 10 300109]; 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15.) mint
a ADVOKAR IMMOBILIEN Kft. „f. a.” (Cg.:
[20 09 065303]; 8856 Surd, Kanizsai u. 45.) felszá-
molója (dr. Varga János felszámolóbiztos)

nyilvános pályázat

útján értékesíti a gazdálkodó szervezet alábbi ingatlanait:
– Az adós tulajdonát képezõ, zalaegerszegi 3185/A/16.

és 3185/A/17. hrsz. alatti „iroda” tkv.-i megnevezésû,
összesen 153,37 és 48,25 m2 tkv.-i térmértékû ingatlan,
mely természetben egy ingatlanegységet képvisel és Zala-
egerszeg, Ady E. u. 13. I/1–2. szám alatt található.

A 3185/A/16. hrsz. alatti ingatlan vonatkozásában peres
eljárás van folyamatban, mely azonban az értékesítést nem
akadályozza.

Az ingatlanok csak egyben kerülnek értékesítésre.
Pályázati irányár: 62 000 000 Ft + áfa, azaz bruttó

74 400 000 Ft (fordított áfa).
Az adós tulajdonát képezõ zalaegerszegi 3152/A/88.

hrsz. alatti „lakás” tkv.-i megnevezésû, összesen 52 m2 te-
rületû társasházi egység, az alapító okiratban meghatáro-
zott és hozzá tartozó helyiségekkel. Az ingatlan Zalaeger-
szeg, Eötvös u. 1. I. 3. szám alatt található.

Pályázati irányár: 15 600 000 Ft + áfa, azaz bruttó
18 720 000 Ft (fordított áfa).

Az értékesítés feltételeirõl részletes információ a felszá-
molótól kérhetõ [dr. Gyõri Péter, 8840 Csurgó, Széchenyi
tér 15.; tel. és fax: 06 (82) 471-412, 471-426, 471-829], va-
lamint egyeztethetõ idõpont az ingatlan és az ingóságok
megtekintésére.

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 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 pályázatokat két példányban, zárt borítékban, „AD-
VOKAR IMMOBILIEN” jeligével kérjük személyesen
benyújtani, vagy tértivevénnyel feladni a Patik, Varga és
Társaik Gazdasági Tanácsadó Zrt. (8840 Csurgó, Széche-
nyi tér 15.) címére.

A pályázat beérkezési határideje:

2008. július 2. 10 óra 45 perc.

A pályázatok közjegyzõ jelenlétében történõ nyilvános
bontására a felszámoló székhelyén kerül sor, 2008. július
2-án 11 órakor.

A bontást követõen kerül sor a megjelent pályázók sze-
mélyes meghallgatására és az esetleges ártárgyalásra, így
kérjük, hogy lehetõleg minden pályázó vegyen részt a
nyilvános bontáson. A bontáson meg nem jelent pályázó-
kat a felszámoló a bontást követõ 8 napon belül írásban ér-
tesíti a pályázat eredményérõl.

A felszámoló felhívja a jogosultakat, hogy az elõvásár-
lási jogukat a legjobb ajánlat ismeretében, azonos feltéte-
lek mellett a nyilvános pályázat keretében gyakorolhatják.

A FACTOR KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ ÉS
ÜGYVITELSZERVEZÕ KFT. ÉSZAK-KELET-MAGYAR-
ORSZÁGI KÉPVISELETE (Cg.: [01 09 269929]; szék-
hely: 1031 Budapest, Kazal u. 65.; fióktelep: 4400 Nyír-
egyháza, Hõsök tere 13.) mint a DIGITÁL S.M. Kft.
„f. a.” (cégjegyzékszáma: [15 09 066940]; 4400 Nyíregy-
háza, Szarvas u. 1–3.; adószáma: [12657362-2-15]) felszá-
molója

pályázat útján

megvételre ajánlja a gazdálkodó szervezet alábbi számí-
tástechnikai és tárgyi eszközeit:

– számítógépek, monitorok, keverõpultok, Aiwa mini
hifi, Sony rádióerõsítõ, erõsítõ, Technics rádiótuner,
mikro,

– irodabútorok, író- és számítógépasztalok, szekré-
nyek, polcok, csõvázas ülõgarnitúra, székek stb.
450 000 Ft + áfa vételárért.

A felsorolt termékek kisebb egységekben is megvásá-
rolhatók, de elõnyt élvez a pályázat során az, aki a felsorolt
teljes anyagmennyiséget vásárolja meg, arra tesz ajánlatot.

Pályázati feltételek:
– A pályázatokat zárt, dupla borítékban kell benyújta-

ni.
– A külsõ borítékra FACTOR Kft., 4400 Nyíregyháza,

Hõsök tere 13. „pályázat” megjelölést.
– A belsõ borítékra DIGITÁL S.M. Kft. jeligét kérünk

feltüntetni.
– Név (cégnév, cégjegyzékszám), cím, bankszámla-

szám.

2008/24. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 3499



– A fizetés módja és határideje.
– A bánatpénz befizetésének igazolását.
– Megajánlott vételár és fizetési határidõ egyértelmû

meghatározását.
– 60 napos ajánlati kötöttséget.
– A vételár bruttó forgalmi értékének 10%-a bánat-

pénzként készpénzben való megfizetése, a felszámoló iro-
dájában, Nyíregyháza, Hõsök tere 13. fszt. 2. szám alatt
2008. június 20-án 10 óráig a 06 (42) 318-806-os telefon-
számon, elõre egyeztetett idõpontban.

Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2008. június 20-án 12 óra.

Az ajánlatok bontására közjegyzõ jelenlétében kerül
sor. A pályázatbontás eredményérõl írásban értesítést kül-
dünk.

Több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásá-
ban legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat beérkezése esetén
a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.
Az elõvásárlásra jogosultak jogaikat a pályázat benyújtá-
sakor gyakorolhatják. A pályázatot – megfelelõ ajánlat hi-
ányában – a felszámoló eredménytelennek nyilváníthatja a
bánatpénz 8 napon belül történõ visszafizetése mellett.

További felvilágosítást a 06 (42) 318-806-os telefon-
számon kérhetnek.

A FACTOR KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ ÉS
ÜGYVITELSZERVEZÕ KFT. ÉSZAK-KELET-MAGYAR-
ORSZÁGI KÉPVISELETE (Cg.: [01 09 269929]; szék-
hely: 1031 Budapest, Kazal u. 65.; fióktelep: 4400 Nyír-
egyháza, Hõsök tere 13.) mint a TRICOFIL PLUSZ Kft.
„f. a.” (cégjegyzékszáma: [15 09 065515]; 4244 Újfe-
hértó, Nyíregyházi u. 10.) felszámolója

pályázat útján

megvételre ajánlja a gazdálkodó szervezet 1/1 tulajdoni
hányadú

Újfehértó, 803/14. hrsz. alatti 4475,00 m2 ingatlanát,
melyen 2808 m2 nagyságú üzemcsarnok található
195 000 000 Ft + áfa vételárért.

Az ingatlan valóságban Újfehértó, Nyíregyházi út 10.
számon, a város belterületén, a 4. sz. fõ közlekedési úttól
50 m-re helyezkedik el. Az ingatlan elõtt szilárd burkolatú
út vezet, víz-, gáz-, háromfázisú villanyvezeték és szenny-
vízcsatorna kiépített, telefonvonallal felszerelt.

Pályázati feltételek:
– A pályázatokat zárt, dupla borítékban kell benyúj-

tani.
– A külsõ borítékra FACTOR Kft., 4400 Nyíregyháza,

Hõsök tere 13. „pályázat” megjelölést.

– A belsõ borítékra TRICOFIL PLUSZ Kft. jeligét ké-
rünk feltüntetni.

– Név (cégnév, cégjegyzékszám), cím, bankszámla-
szám.

– A fizetés módja és határideje.
– A bánatpénz befizetésének igazolását.
– Megajánlott vételár és fizetési határidõ egyértelmû

meghatározását.
– 90 napos ajánlati kötöttséget.
A bánatpénz az ingatlan nettó vételárának 10%-a, amit a

TRICOFIL PLUSZ Kft. POLGÁRI Takarékszövetkezet-
nél vezetett 61200412-10030228 számú számlára kérünk
átutalni, 2008. június 20-án 10 óráig.

Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2008. június 20-án 12 óra.

Az ajánlatok bontására közjegyzõ jelenlétében kerül
sor. A pályázatbontás eredményérõl írásban értesítést kül-
dünk.

Több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásá-
ban legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat beérkezése esetén
a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.
Az elõvásárlásra jogosultak jogaikat a pályázat benyújtá-
sakor gyakorolhatják. A pályázatot a felszámoló ered-
ménytelennek nyilváníthatja a bánatpénz 8 napon belül
történõ visszafizetése mellett.

További felvilágosítást a 06 (42) 318-806-os telefon-
számon kérhetnek, munkaidõben.

A FACTOR KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ ÉS
ÜGYVITELSZERVEZÕ KFT. ÉSZAK-KELET-MAGYAR-
ORSZÁGI KÉPVISELETE (Cg.: [01 09 269929]; szék-
hely: 1031 Budapest, Kazal u. 65.; fióktelep: 4400 Nyír-
egyháza, Hõsök tere 13.) mint az ,,Egyesült Mg. Szövet-
kezet Nagyszekeres” „f. a.” (Cg.: [15 02 050112]; 4962
Nagyszekeres, Toldi u. 1/A; adószám: [10035467-2-15];
felszámolóbiztos: Bornemisza Andrea)

pályázati úton

történõ értékesítésre meghirdeti
Nagyszekeres belterület 255. hrsz. alatt nyilvántartott,

320 m2-es irodaházat és a 3524,00 m2-es kivett mûvelési
ágú földterület földhasználati jogát. Az ingatlan Nagysze-
keres, Toldi u. 1–2. szám alatt található.

Vételár: 9 950 000 Ft + áfa.
Pályázati feltételek:
– A pályázatokat zárt, dupla borítékban kell benyúj-

tani.
– A külsõ borítékra FACTOR Kft., 4400 Nyíregyháza,

Hõsök tere 13. „pályázat” megjelölést.
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– A belsõ borítékra ,,Egyesült Szövetkezet Nagyszeke-
res” jeligét kérünk feltüntetni.

– Név (cégnév, cégjegyzékszám), cím, bankszámla-
szám.

– A bánatpénz befizetésének igazolását.
– Megajánlott vételár, fizetési mód és fizetési határidõ

egyértelmû meghatározását.
– 60 napos ajánlati kötöttséget.
A bánatpénz a vételár 10%-a, melyet a Szabolcs Taka-

rékszövetkezetnél vezetett 68800109-11060376 számú
számlájára kérünk átutalni, 2008. június 20-án 10 óráig.

Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2008. június 20-án 12 óra.

Az ajánlatok bontására közjegyzõ jelenlétében kerül
sor. A pályázatbontás eredményérõl írásban értesítést kül-
dünk.

Több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásá-
ban legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat beérkezése esetén
a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.
Az elõvásárlásra jogosultak, jogaikat a pályázat benyúj-
tásakor gyakorolhatják. A pályázatot – megfelelõ ajánlat
hiányában – a felszámoló eredménytelennek nyilvánítja, a
bánatpénz 8 napon belül történõ visszafizetése mellett.

A TÍZEK Felszámoló, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(Cg.: [01 09 729062]; székhely: 1211 Budapest, Gyep-
sor út 1.) mint a NYÍR-PIÉRT Rt. „f. a.” (Cg.:
[15 10 040144]; 4400 Nyíregyháza, Huszár tér 6.; bíróság
által kijelölt felszámolója: Bornemisza Andrea)

pályázat útján

történõ értékesítésre meghirdeti az rt. tulajdonában álló
Nyíregyháza, 8082. hrsz. alatti 1355 m2 ignatlanát

470 000 Ft + áfa vételárért.
(Az ingatlan valóságban a Nyíregyháza, Asztalos János

u. 2. szám alatt található.)
Pályázati feltételek:
– A pályázatokat zárt, dupla borítékban kell benyújta-

ni.
– A külsõ borítékra TÍZEK Kft., 4400 Nyíregyháza,

Hõsök tere 13. „pályázat” megjelölést.
– A belsõ borítékra NYÍR-PIÉRT Rt. „f. a.” jeligét ké-

rünk feltüntetni.
– Név (cégnév, cégjegyzékszám), cím, bankszámla-

szám.
– A bánatpénz befizetésének igazolását.
– Megajánlott vételár, fizetési mód és fizetési határidõ

egyértelmû meghatározását.
– 60 napos ajánlati kötöttséget.

A bánatpénz a vételár 10%-a, melyet az OTP Bank
Rt.-nél vezetett 11744003-20611152 számú számlájára
kérünk átutalni 2008. június 20-án 10 óráig.

Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2008. június 20-án 14 óra.

Az ajánlatok bontására közjegyzõ jelenlétében kerül
sor. A pályázatbontás eredményérõl írásban értesítést kül-
dünk.

Több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásá-
ban legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat beérkezése esetén
a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.
Az elõvásárlásra jogosultak jogaikat a pályázat benyúj-
tásakor gyakorolhatják. A pályázatot – megfelelõ ajánlat
hiányában – a felszámoló eredménytelennek nyilvánítja, a
bánatpénz 8 napon belül történõ visszafizetése mellett.

A GORDIUS CONSULTING Zrt. ÉSZAK-KELET-MA-
GYARORSZÁGI KÉPVISELETE (Cg.: [01 10 042573];
1143 Budapest, Besnyõi u. 13.; fióktelep: 4400 Nyíregy-
háza, Hõsök tere 13.) mint a SZABÓ Mezõgazdasági
Termelõ és Szolgáltató Kereskedelmi és Fuvarozó Kor-
látolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.: [15 09 063617];
4600 Kisvárda, Móricz Zs. út 2.; adószáma:
11490072-2-15) felszámolója

pályázat útján

történõ értékesítésre ajánlja a Szabó Kft. „f. a.” Kékcse te-
rületén található, idegen ingatlanokon fennálló bányaszol-
galmi jog értékét, a Bányakapitányság Miskolc határozatá-
ban meghatározott 461 678 m2 kitermelhetõ „ipari va-
gyonra” 30 000 000 Ft + áfa összegben.

Az ajánlati feltételeket tartalmazó tájékoztató anyag és
a jelentkezési lap megtekinthetõ, illetve 15 000 Ft +
áfa/csomag áron megvásárolható a felszámoló irodájában
(4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 13. fszt. 2.).

Pályázati feltételek:
– A pályázat érvényességének feltétele, hogy az ajánla-

ti feltételeket tartalmazó tájékoztató anyagban foglaltak
tudomásulvételérõl a pályázó írásbeli nyilatkozatát a pá-
lyázatához csatolja.

– A pályázatokat zárt, dupla borítékban, a feladó meg-
jelölése nélkül kell benyújtani.

– A külsõ borítékra ,,GORDIUS CONSULTING Rt.,
4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 13. pályázat” megjelölést.

– A belsõ borítékra SZABÓ Kft. jeligét kérünk feltün-
tetni.

– Ajánlattevõ neve (cégnév, cégjegyzékszám), cím,
bankszámlaszám.

– A megajánlott vételárnak, a fizetés módjának és ha-
táridejének egyértelmû meghatározása.
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– A bánatpénz befizetésének igazolása.
– 90 napos ajánlati kötöttség.
– A vételár bruttó forgalmi értékének 10%-a bánat-

pénzként készpénzben való megfizetése, a felszámoló
irodájában, Nyíregyháza, Hõsök tere 13. fszt. 2. szám
alatt, 2008. június 20-án 10 óráig a 06 (42) 318-806-os
számú telefonon elõre egyeztetett idõpontban.

Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2008. június 20-án 14 óra.

Az ajánlatok bontására közjegyzõ jelenlétében kerül
sor. A pályázatbontás eredményérõl írásban értesítést kül-
dünk.

Több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásá-
ban legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat beérkezése esetén
a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.
Az elõvásárlásra jogosultak jogaikat a pályázat benyújtá-
sakor gyakorolhatják. A pályázatot – megfelelõ ajánlat hi-
ányában – a felszámoló eredménytelennek nyilvánítja, a
bánatpénz 8 napon belül történõ visszafizetése mellett. To-
vábbi felvilágosítás a 06 (42) 318-806-os telefonszámon,
munkaidõben kérhetõ.

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (Cg.:
[01 10 042854]; 1055 Budapest, Szent István krt. 1.) mint a
,,MAX-BAU LAND” Építõipari, Ingatlanforgalmazó
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.”
(Cg.: [19 09 505318]; 8500 Pápa, Komáromi u. 9.), Veszp-
rém Megyei Bíróság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát
képezõ alábbi ingatlant:

Pápa, belterület, 3696. helyrajzi szám alatti, beépítetlen
terület megnevezésû ingatlan 424/1000 hányada. Az in-
gatlanon társasház és üzlethelyiség került megvalósításra.
A társaság tulajdonát egy üzlethelyiség és annak kiszolgá-
ló helyiségei képezik. Az ingatlannak használatbavételi
engedélye nincs, tekintettel annak készültségi fokára.

Becsült érték: 7 000 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 700 000 Ft.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megjelölt összegû bánatpénz befizetése a felszá-

moló UniCredit Bank Nyrt.-nél vezetett 10900035-
00000002-96040018 számú bankszámlájára történhet,
legkésõbb a pályázat benyújtásának határidejéig.

– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 40 napig fenntartja.

– A vételár fedezetének igazolása.
A pályázati ajánlatot magyar nyelven kettõs, zárt borí-

tékban ,,MAX-BAU LAND Kft. f. a. vételi ajánlat” megje-

löléssel a felszámoló irodájában kell átadni (1055 Buda-
pest, Szent István krt. 1.), jelen közlemény Cégközlönyben
való megjelenését (2008. június 5.) követõ 15. napon, leg-
késõbb 12 óráig, vagy postai úton eljuttatni a ÁFI Felszá-
moló és Vagyonkezelõ Zrt. (1055 Budapest, Szent István
krt. 1.) címére.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: a pályázó nevét,
lakhelyét, székhelyét, a megajánlott bruttó és nettó vétel-
árat, a vállalt fizetési feltételeket, a vételár fedezetének
igazolását. Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó ajánlatát a
beadási határidõtõl számított 40 napig fenntartja.

A pályázatok bontására közjegyzõ jelenlétében kerül
sor. A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysá-
ga és a fizetési feltételek alapján bírálja el. A felszámoló
fenntartja a jogát, hogy a közel azonos ajánlattevõk között
ártárgyalást tartson. A teljes vételár kiegyenlítése az adás-
vételi szerzõdés létrejöttének, és a birtokbaadásnak is elõ-
feltétele.

A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelke-
zõk figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján
e jogukat az ajánlati feltételek teljesítésével a nyilvános ér-
tékesítés során, a nyilvános eredményhirdetés helyszínén
és idõpontjában gyakorolhatják. Eredményhirdetés: 2008.
június 25-én 16 óra 30 perckor, a felszámoló székhelyén.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlatok hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja. Jelen pályázati
felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési köte-
lezettséget.

A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem válla-
lunk, beszámítást nem fogadunk el.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás kérhe-
tõ hétköznap 9 és 12 óra között a 302-3422-es telefonszá-
mon, felszámolóbiztos: Kozári Richárd.

A PACTOREX Holding Felszámoló, Végelszámoló és
Reorganizáló Kft. (Cg.: [06 09 002839]; 6725 Szeged,
Boldogasszony sgt. 63.) mint a H-M ’81 Mezõgazdasági
Munkagép- és Alkatrészgyártó Bt. „f. a.” (Cg.:
[09 06 012885]; 4130 Derecske, Téglás u. 8.; felszámoló-
biztos: Kiss Tímea) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós cég tulajdonában lévõ alábbi va-
gyontárgya(i)t:

1. 1 db KF 250 típusú automata keretes fûrész.
Irányár: 300 000 Ft (háromszázezer forint).
2. 1 db Index 16/200 mechanikus automata eszterga.
Irányár: 1 200 000 Ft (egymillió-kettõszázezer forint).
A pályázatban szereplõ vagyontárgyakra külön-kü-

lön is lehet pályázni, de a felszámoló elõnyben részesíti
azt, aki mindkét vagyontárgyra nyújt be érvényes pályá-
zatot.
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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 irányár 5%-ának megfelelõ mértékû bánatpénz le-

tétbe helyezése a felszámolóbiztos irodájában a házipénz-
tárba, 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.

A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a pá-
lyázó fõbb adatait, az ajánlott vételárat, a bánatpénz befi-
zetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó
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 ,,H-M ’81 Bt. f. a. – Pá-
lyázat” jeligével a felszámolóbiztos irodájában (6725 Sze-
ged, Boldogasszony sgt. 63.) a titkárságon kell benyújtani,
melynek határideje:

2008. június 20. (péntek) 12 óra.

A pályázatok bontása közjegyzõk jelenlétében történik.
A beérkezett ajánlatok elbírálására, az esetleges ártárgya-
lásra, a döntés kihirdetésére 2008. július 3-án szerdán
11 órai kezdettel kerül sor, amelynek helyszíne a felszá-
molóbiztos irodája.

Az eljárásra vonatkozó 1991. évi IL. tv. (csõdtörvény)
49/C. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen az elõ-
vásárlásra jogosultak e jogukat ezen idõpontban és hely-
színen 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 Horizont Holding Tanácsadó Zrt. (Cg.:
[06 10 000226]; 6720 Szeged, Tisza L. krt. 76.) mint a
DÉLÉPÍTÕ Építõ és Szerelõ Zrt. „f. a.” (Cg.:
[06 10 000143]; 6720 Szeged, Bocskai u. 10–12.) kijelölt
felszámolója az 1991. évi IL. tv. 49/B. §-a alapján

árverés

útján értékesíti a fent megjelölt gazdálkodó szervezet tu-
lajdonában álló alább megjelölt vagyontárgyait.

I. Értékesítésre kerülõ vagyontárgyak megjelölése:
1. Szegedi Körzeti Földhivatalnál belterület, 16890.

helyrajzi szám alatt nyilvántartott, a DÉLÉPÍTÕ Zrt.
„f. a.” tulajdonában levõ 486/417739 eszmei tulajdoni há-
nyadrészt képviselõ, természetben Szeged, Budapesti út 8.
szám alatt található ipartelep megnevezésû ingatlan, a rajta
álló volt gyártócsarnok 486 m2 alapterületû elsõ emeleti
csarnokrésze.

Becsérték: nettó 8 000 000 Ft.
2. A DÉLÉP Ipari Park Kft. 58 500 000 Ft összegû

törzstõkéjébõl a DÉLÉPÍTÕ Zrt. „f. a.” tulajdonában levõ
28 500 000 Ft összegû törzsbetétnek megfelelõ üzletrész.

Becsérték: 50 000 000 Ft.
3. FORD TRANSIT FT 100 2,5 D haszongépjármû

(1992).
Becsérték: nettó 400 000 Ft.
4. IKARUS 211.01 autóbusz (1982).
Becsérték: nettó 400 000 Ft.
5. IKARUS 211 autóbusz (1985).
Becsérték: nettó 400 000 Ft.
II. Az értékesítés feltételei:
Az „árverési tájékoztatóban” ismertetett feltételek. Az

árverési tájékoztató 2008. június 16-án és 17-én igényel-
hetõ levélben [HORIZONT HOLDING Zrt., 6720 Szeged,
Tisza L. krt. 76., e-mailben hoho@t-online.hu vagy faxon
06 (62) 551-941]. A tájékoztatót az igénylésnek megfelelõ
formában haladéktalanul visszaküldi a felszámoló a kérel-
mezõ részére.

Az ingatlan árverésén történõ részvétel feltétele a bruttó
becsérték 5%-ának megfelelõ bánatpénznek a DÉL-
ÉPÍTÕ Zrt. „f. a.” Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett
12067008-00106304-00100005 számú bankszámlájára
történõ befizetése. A bizonylatra kérjük ráírni: „DÉLÉPÍ-
TÕ Zrt. f. a. ÁRVERÉS”. A bánatpénz a vételárba beszá-
mít, a sikertelenül árverezõ részére 8 banki napon belül,
kamatmentesen visszafizetésre kerül.

A bánatpénz teljesítését igazoló dokumentumot az árve-
rezõ köteles az árverés idõpontjáig bemutatni a felszámo-
lónak. Az árverési vevõ az adásvételi szerzõdés megköté-
sétõl számított 15 napon belül köteles a teljes vételárat át-
utalni a DÉLÉPÍTÕ Zrt. „f. a.” bankszámlájára. Amennyi-
ben fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a befizetett
bánatpénzt elveszíti.

Az ingóságok tekintetében a szerzõdéskötésre és a vé-
telár kiegyenlítésére közvetlenül az árverés után kerül sor.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyak elõzetes egyez-
tetés alapján 2008. június 18-án tekinthetõk meg a DÉL-
ÉPÍTÕ Zrt. „f. a.” Szeged, Dorozsmai út 35–2. sz. alatti te-
lephelyén, illetve az ingatlan természetben, a Szeged, Bu-
dapesti út 8. szám alatt.

Részletes információ dr. Benkõ Pétertõl kérhetõ a 06
(62) 551-940-es telefonszámon.

A vagyontárgyak megtekintett állapotban, a szavatos-
ság kizárásával kerülnek értékesítésre.
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III. Az árverés helye, ideje:
Az árverés tartására

2008. június 24-én 10 órakor,

dr. Kopcsányi Katalin közjegyzõ Szeged, Török u. 9. szám
alatti irodájában kerül sor, az 1991. évi IL. tv. szabályai
alapján.

A jogosultak az árverésen élhetnek elõvásárlási jo-
gukkal.

A felszámoló fenntartja a jogot, hogy megfelelõ ajánlat
hiányában az árverést eredménytelennek nyilvánítsa.

Az EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft. (Cg.:
[01 09 269955]; 1042 Budapest, Árpád út 57–59. I. 8.)
mint a Fõvárosi Bíróság 1. Vpk. 07-08-000001/2. sz. hatá-
rozatával a Scheiber-Trade Építõipari, Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.: [07 09 007152]; 1052
Budapest, Apáczai Csere János u. 5.; adószám:
[28203395-2-41]) vagyonrendezõje

nyilvános pályázat

útján kívánja értékesíteni a vagyonrendezés alatt álló tár-
saság 7000 Sárbogárd belterület Vezér u. 5548. hrsz.-on
nyilvántartott, 1/1 tulajdonú ingatlanát, 1 000 000 Ft be-
csült értéken. Az értékesítésre felkínált terület felépítmény
nélküli telkes ingatlan, a tulajdoni lap alapján összesen
1569 m2. (A Vezér utca víz, villany, gáz és csatorna köz-
mûvel ellátott.) – Vagyonrendezõ felhívja a pályázók fi-
gyelmét, hogy az áfa megfizetését az értékesítés idõpontjá-
ban hatályos jogszabályoknak megfelelõen kell teljesíteni.
– A jelzett ingatlannal kapcsolatos részletes vagyonértéke-
lés a vagyonrendezõ irodájában megtekinthetõ, vagy
10 000 Ft + áfa áron megvásárolható.

A vagyonrendezõ felhívja az esetleges elõvásárlási jog-
gal rendelkezõk figyelmét, hogy joguk gyakorlásának
szándékát – a pályázati határidõ leteltéig – a vagyonrende-
zõnél írásban jelentsék be. Az ingatlan tehermentesen a
megtekintés során tapasztalt állapotban kerül a pályázat
nyertesének átadásra. Tájékoztatja továbbá vagyonrende-
zõ az érdeklõdõket, hogy az esetlegesen felmerülõ környe-
zetvédelmi kárelhárítás a vevõt terheli.

A pályázatokat a vagyonrendezõ postacímére (1396 Bu-
dapest 62, Pf. 464), vagy személyesen az EXEREM Kft.,
1042 Budapest, Árpád út 57–59. I. 8. sz. alatti irodájában
kell benyújtani a Cégközlönyben való közzétételtõl (2008.
június 5.) számított 15. nap 12 óráig. A pályázati borítékra
kérjük ráírni: ,,Scheiber-Trade Kft. f. a. – PÁLYÁZAT”
jeligét. A pályázat bontására a pályázati határidõ lejáratát
követõ 15 napon belül közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
A pályázat elbírálása és a pályázók értesítése a pályázat
bontását követõ 8 napon belül történik meg.

A pályázaton az vehet részt:
– aki a „Scheiber-Trade Kft. f. a. bánatpénz” közle-

ménnyel a becsérték 10%-ának megfelelõ összeget
(100 000 Ft) a vagyonrendezõ 10800014-60000006-
10175082 számú Citibank Rt.-nél vezetett számlájára, a
banki átutalási napokat is fegyelembe véve befizette úgy,
hogy az legkésõbb a pályázati határidõ lejártakor minden
kétséget kizáróan igazolva legyen, vagy személyesen a –
„Scheiber-Trade Kft. f. a.” házipénztárába a vagyonrende-
zõ irodájában (1042 Budapest, Árpád út 57–59. I. 8.) a pá-
lyázati határidõ lejártáig befizeti;

– aki legalább 60 napi ajánlati kötöttséget vállal;
– aki a kialakult vételár megfizetésére 8 banki napon

belüli tejesítést vállal.
Vagyonrendezõ a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiá-

nyában – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályáza-
tot írhat ki. Megfelelõ, azonos értékû, maximum 10%-os
eltérésû pályázatok esetén az ajánlattevõk között nyilvá-
nos ártárgyalásra kerül sor, amelynek feltételeit, az ártár-
gyalás megkezdését megelõzõen a résztvevõkkel a va-
gyonrendezõ ismerteti. (Az árajánlatok eltérésének számí-
tása a legmagasabb vételi ár az alapja).

Szükség esetén az ingatlan helyszíni megtekintését le-
hetõségeink szerint elõzetes idõpont-egyeztetést követõen
biztosítjuk. További információkat Tinódi Imre vagyon-
rendezõ ad a 312-1265, vagy a 06 (20) 398-5973-as tele-
fonszámokon, illetve személyesen, elõzetesen egyeztetett
idõpontban, a vagyonrendezõ irodájában.

A CONCORDAT Felszámoló Kft. (cégjegyzékszáma:
[01 09 562281]; 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fszt. 1.)
mint a MIMI CIPÕ Ipari, Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma: [10 09 024008]; 3000
Hatvan, Rákóczi út 97.) Heves Megyei Bíróság 3. Fpk.
10-07-000168/3. számú végzésével kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ, a felszámolónál lévõ listában szereplõ
használt cipõipari gépeket, gyártási segédeszközöket és
anyagokat.

Irányár: 320 000 Ft + áfa (háromszázhúszezer forint +
áfa).

Bánatpénz: 40 000 Ft (negyvenezer forint).
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos

címét, a beígért vételárat (nettó ár Ft + áfa). A pályázathoz
mellékelni kell, ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói iga-
zolvány másolatát, gazdasági társaságnál a cégkivonatot,
illetve másolatát, minden esetben a pályázó adószámát,
statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a bánat-
pénz befizetését bizonyító banki igazolást vagy pénztárbi-
zonylatot.
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A pályázatban való részvétel feltétele a bánatpénz befi-
zetése legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig a
felszámoló által az érdeklõdõknek megadott bankszámlára
vagy pénztárba.

A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyakért a felszámoló
kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megte-
kintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a
tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási il-
leték, vagy valamennyi más költség a pályázót (vevõt) ter-
heli.

A teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdés
létrejöttének és a birtokbalépésnek is elõfeltétele.

A pályázatokat legkésõbb – az ajánlott vételár és fizeté-
si mód megjelölésével – a Cégközlönyben való megjele-
néstõl (2008. június 5.) számított 15. napon, délelõtt
10 óráig kérjük írásban, személyesen, vagy postai úton be-
nyújtani a felszámoló irodájába: CONCORDAT Felszá-
moló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fszt. 1.

A zárt borítékra kérjük ráírni: „MIMI CIPÕ Kft. f. a. –
Pályázat”.

A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 10 munkanapon belül megtörténik.

A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy a törvény szerinti elõvásárlási jogukkal csak a pályá-
zat keretén és feltételein belül élhetnek.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlatte-
võk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor,
amelynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõ-
zõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

Bõvebb felvilágosítás kapható dr. Szabó Ernõ felszá-
molóbiztostól, a 06 (92) 510-466, 06 (1) 202-2208-as tele-
fonszámokon [telefax: 06 (92) 510-426].

A Budapest Investment Zrt. (Cg.: [01 10 041755];
1034 Budapest, Seregély u. 17.) mint az L & P Fehér-
galamb Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.:
[13 09 067785]; 2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 37.;
adószám: [1089194-2-13]) bíróság által kijelölt felszá-
molója

nyilvános pályázat

keretében értékesíti a felszámolás alatt álló társaság ingat-
lan-nyilvántartás szerint Dunakeszi belterület 7201/13.
hrsz. alatt nyilvántartott kivett út megnevezésû 1010 m2

ingatlant (továbbiakban: ingatlan).
Az ingatlan irányára: 2 222 000 Ft (kettõmillió-kettõ-

százhuszonkettõezer forint), mely az áfát nem tartalmazza.
Ajánlatot csak az ingatlan egészére lehet beadni.

A pályázónak szándéka komolyságának bizonyítására
ajánlati biztosítékként a pályázat tárgyát képezõ ingatlan
jelen kiírásban rögzített értékének 10%-át kell teljesítenie
a Budapest Investment Zrt. OTP Bank Nyrt.-nél vezetett
11786001-23006870 számú számlájára történõ átutalással
„L & P Kft. f. a.” megjelöléssel. Az ajánlati biztosíték tel-
jesítésének igazolását a pályázathoz mellékelni kell. E nél-
kül a pályázat érvénytelen.

A pályázatokat a jelen felhívásban és a pályázati útmu-
tatóban meghatározott részletes feltételek szerint két pél-
dányban zárt borítékban L & P Kft. „f. a.” megjelöléssel

2008. július 15-én 11 óráig

lehet beadni a Budapest Investment Zrt. felszámolási tit-
kárságán (Budapest III., Seregély u. 17.). A pályázatok
bontására közjegyzõ elõtt kerül sor. Több érvényes megfe-
lelõ, azonos értékû pályázat esetén 2008. július 15-én
11 óra 30 perckor nyilvános ártárgyalásra kerül sor az út-
mutatóban meghatározott feltételek szerint. A pályázati
felhívásban és útmutatóban meghatározott határidõn belül
benyújtott pályázatok kerülnek elbírálásra. A pályázati
felhívás és útmutató a Budapest Investment Zrt. felszámo-
lási titkárságán vehetõ át a hirdetés Cégközlönyben törté-
nõ mégjelenését követõ naptól munkanapokon 10 és
14 óra között (1034 Budapest, Seregély u. 17.). Az ingat-
lant pályázati útmutató birtokában lehet megtekinteni elõ-
re egyeztetett idõpontban. A pályázat kiírója felhívja az
elõvásárlásra jogosultak figyelmét, hogy elõvásárlási jo-
gukat a nyilvános értékesítés keretében az 1997. évi
XXVII. törvénnyel is módosított 1991. évi IL. törvény
49/C. § (2) bekezdésében foglaltak szerint gyakorolhatják.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a je-
len felhívást visszavonja, a pályázatot – megfelelõ pályá-
zat hiánya esetén – sikertelennek nyilvánítsa.

Minden további kérdésben készséggel áll rendelkezésé-
re a Budapest Investment Zrt.-nél a 368-4652-es telefon-
számon Bana Károlyné felszámolóbiztos és Halászné
dr. Balkay Hanna.

A HATÁRKÕ ’93 Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló
Kft. ([Cg.: 01 09 728627; 1132 Budapest, Kresz G. u. 27.
fszt. 4.; kijelölõ végzés sz.: 27. Fpk.01-04-004958/13.; fel-
számolóbiztos: dr. Hosszu Zoltán), mint a Berkenye-
Project Ingatlanfejlesztõ és Beruházó Kft. „f. a.” (Cg.:
[01 09 728627]; székhelye: 1165 Budapest, Újszász
u. 45/B) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós gazdálkodó szervezet tulajdoná-
ban lévõ vagyontárgyakat, melyek az alábbiak:

2008/24. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 3505



1. Berkenye belterület 109/4. hrsz.-ú, beépítetlen terület
megnevezésû földterület (1609 m2).

A vagyontárgy nettó pályázati irányára:
beépítetlen terület 2 500 00 (kettõmillió-ötszázezer) fo-

rint.
2. Berkenye belterület, 109/5. hrsz.-ú beépítetlen terület

megnevezésû földterület (2184 m2).
A vagyontárgyak nettó pályázati irányára:
beépítetlen terület 3 000 000 (hárommillió forint).
A pályázaton való részvétel feltételei:
A megpályázni kívánt vagyontárgy(ak) (áfa nélküli)

becsértéke 10%-ának megfelelõ bánatpénznek, a felszá-
moló székhelyén, vagy a felszámoló cég Budapest Bank
Rt.-nél vezetett 10102103-44491500-00000001 számú
bankszámlájára történõ megfizetése, illetve az errõl szóló
igazolásnak a pályázathoz történõ csatolása.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó fõbb adatait
(ajánlattevõ nevét, címét, cég esetén 30 napnál nem régeb-
bi cégkivonatot, adószámot, hiteles aláírási címpéldányt),
az ajánlati ár bruttó összegét, fizetési feltételre vonatkozó
nyilatkozatát.

60 napos szerzõdési kötöttség vállalása.
A bánatpénz a vételárba beszámít.

A pályázatok benyújtásának határideje:

2008. június 23. (délelõtt) 10 óra.

A pályázatok bontására közjegyzõ jelenlétében, a leadá-
si határidõt követõ 8 napon belül, a pályázók értesítésére a
bontást követõ 5 napon belül kerül sor.

A felszámoló a vagyontárgyakat elsõsorban együttesen
kívánja értékesíteni, így elõnyt élvez az a pályázó, aki a
teljes vagyonállományra tesz ajánlatot.

A nyertes pályázó köteles az értesítés átvételét követõ
8 napon belül a szerzõdést megkötni és teljes vételárat be-
fizetni, vagy átutalni az adós részére, bankszámlájára.

A többi pályázó esetében a bontást követõen a felszá-
moló a bánatpénz visszafizetésérõl haladéktalanul gon-
doskodik.

A felszámoló fenntartja a jogot, hogy a pályázatot
– megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvá-
nítsa.

Ha több azonos összegû pályázat érkezik, a felszámoló
a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart, melynek fel-
tételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a felekkel
közli.

Az elõvásárlásra jogosultak ezen irányú szándékukat a
pályázat benyújtásának határidejéig jelenthetik be a fel-
számolónak.

Az írásos pályázati ajánlatokat 1 példányban, zárt borí-
tékban, „Berkenye” jeligével a HATÁRKÕ ’93 Kft., 1132
Budapest, Kresz Géza u. 27. fszt. 4. szám alatti irodájában
nyújthatják be.

Információ kérhetõ dr. Hosszu Zoltántól [telefon:
06 (30 949-5220, 239-8853]. A vagyontárgyak megtekin-
tésére egyeztetést követõen lehetõséget biztosít a felszá-
moló.

A KELET-HOLDING Zrt. (Cg.: [01 10 044406]; szék-
helye: 1024 Budapest, Retek u. 10. I. 3.) mint a ,,HETEY
ÉS TÁRSA Ingatlanforgalmazási és Kereskedelmi Bt.
„f. a.” (Cg.: [09 06 014413]; székhelye: 4026 Debrecen,
Péterfia u. 25.) felszámolója, Buga Imre felszámolóbiztos

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós gazdálkodó társaság alábbi va-
gyonát:

Gépjármûalkatrészek, vegyes.
Forgalmi értéke. 15 000 000 Ft + áfa.
Az értékesítés egyben, de legfeljebb nagykereskedelmi

tételben lehetséges.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– A vagyon értékének 5%-át bánatpénzként kell befi-

zetni a Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-nél vezetett
10403428-342339-70070000 sz. számlára „HETEY ÉS
TÁRSA Bt. f. a. bánatpénz” megjelöléssel.

– A pályázat beadásakor a bánatpénz befizetését igazol-
ni kell.

– A pályázatoknak tartalmazniuk kell a pályázó fõbb
adatait, jogi személyiség esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, valamint részletes ajánlatot.

– Nyilatkozni kell a fizetõképességre vonatkozóan.
– A pályázatban vállalni kell 60 nap ajánlati kötöttséget.
– A pályázat egyértelmûen tartalmazza a vételárat.
Fizetés: a pályázat elfogadása után, számla megküldését

követõen átutalással.
A pályázati ajánlatokat 1 példányban a következõ címre

kell eljuttatni, zárt borítékban,

2008. június 20-án 10 óráig,

KELET-HOLDING Zrt., 4002 Debrecen, Pf. 213, vagy
4026 Debrecen, Péterfia u. 39.

A borítékra kérjük ráírni: ,,HETEY ÉS TÁRSA Bt. f. a.
pályázat”.

A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelke-
zõk figyelmét arra, hogy elõvásárlási joguk gyakorlásának
szándékát a fenti határidõig jelezzék.

Az elõvásárlási jog gyakorlása a Cstv. és Ptk. szabályai
szerint történik.

A pályázatok bontása a határidõ lejártát követõ 5 napon
belül közjegyzõ elõtt történik.

A döntésrõl a pályázók az ezt követõ 8 napon belül írás-
ban kapnak tájékoztatást.

Megtekintés: elõzetes egyeztetés alapján.
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A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy
– nem megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ér-

vénytelennek nyilvánítsa,
– megfelelõ, azonos értékû (10%-on belüli eltérés) aján-

lattevõkkel ártárgyalást folytasson.
A pályázattal kapcsolatban további információt lehet

kérni Buga Imre felszámolóbiztostól, a 06 (20)
914-1009-es telefonszámon.

A KELET-HOLDING Zrt. (Cg.: [01 10 044406]; szék-
helye: 1054 Budapest, Honvéd u. 8. I. 2.) mint a
,,BRISSARE Ingatlanforgalmazó Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [10 09 026048]; székhe-
lye: 3394 Egerszalók, Szõlõ u. 11.) felszámolója, Buga
Imre felszámolóbiztos

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós gazdálkodó társaság alábbi va-
gyonát:

Egerszalók Öreghegyen kialakított összközmûves lakó-
parkban építési telkek:

– 1352. hrsz., 630 m2, forgalmi értéke: 4 095 000 Ft
(bruttó)

– 1330. hrsz., 585 m2, forgalmi értéke: 3 803 000 Ft
(bruttó)

– 1402. hrsz., 616 m2, forgalmi értéke: 4 004 000 Ft
(bruttó)

– 1403. hrsz., 616 m2, forgalmi értéke: 4 004 000 Ft
(bruttó)

A pályázaton való részvétel feltételei:
– A vagyon értékének 5%-át bánatpénzként kell befi-

zetni a Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-nél vezetett
10403428-34211339-70070000 sz. számlára „BRISSARE
Kft. f. a. bánatpénz” megjelöléssel.

– A pályázat beadásakor a bánatpénz befizetését igazol-
ni kell.

– A pályázatoknak tartalmazniuk kell a pályázó fõbb
adatait, jogi személyiség esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, valamint részletes ajánlatot.

– Nyilatkozni kell a fizetõképességre vonatkozóan.
– A pályázatban vállalni kell 60 nap ajánlati kötöttséget.
– A pályázat egyértelmûen tartalmazza a vételárat.
Fizetés: a pályázat elfogadása után, a számla megküldé-

sét követõen átutalással.
A pályázati ajánlatokat 1 példányban a következõ címre

kell eljuttatni, zárt borítékban,

2008. június 20-án 10 óráig,

KELET-HOLDING Zrt., 4002 Debrecen, Pf. 213 vagy
4026 Debrecen, Péterfia u. 39.

A borítékra kérjük ráírni: ,,BRISSARE Kft. f. a. pá-
lyázat”.

A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelke-
zõk figyelmét arra, hogy elõvásárlási joguk gyakorlásának
szándékát a fenti határidõig jelezzék.

Az elõvásárlási jog gyakorlása a Cstv. és Ptk. szabályai
szerint történik.

A pályázatok bontása a határidõ lejártát követõ 5 napon
belül közjegyzõ elõtt történik.

A döntésrõl a pályázók az ezt követõ 8 napon belül írás-
ban kapnak tájékoztatást.

Megtekintés: elõzetes egyeztetés alapján.
A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy
– nem megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ér-

vénytelennek nyilvánítsa,
– megfelelõ, azonos értékû (10%-on belüli eltérés) aján-

lattevõkkel ártárgyalást folytasson.
A pályázattal kapcsolatban további információt lehet

kérni Buga Imre felszámolóbiztostól, a 06 (20)
914-1009-es telefonszámon.

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (Cg.:
[01 10 042854]; székhelye: 1055 Budapest, Szent István
krt. 1.) mint a GYORSHÁZAK-2004 Építõipari Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (Cg.: [19 09 506825]; szék-
helye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 2. I. em.), Veszprém
Megyei Bíróság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát
képezõ alábbi ingatlant:

Hajmáskér belterület 1/27. helyrajszi szám alatti,
877 m2-es beépítetlen terület megnevezésû ingatlan.

Becsült érték: 800 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 80 000 Ft.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megjelölt összegû bánatpénz befizetése a felszá-

moló UniCredit Banknál vezetett 10900035-00000002-
96040018 számú bankszámlájára történhet, legkésõbb a
pályázat benyújtásának határidejéig.

– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számítot 40 napig fenntartja.

– A vételár fedezetének igazolása.
A pályázati ajánlatot magyar nyelven kettõs, zárt borí-

tékben, ,,GYORSHÁZAK-2004 Kft. f. a. vételi ajánlat”
megjelöléssel a felszámoló irodájában kell átadni (1055
Budapest, Szent István krt. 1.) jelen közlemény Cégköz-
lönyben való megjelenését (2008. június 5.) követõ 15. na-
pon legkésõbb 12 óráig, vagy postai úton eljuttatni a Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Rt. (1055 Budapest, Szent
István krt. 1.) címére.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: a pályázó nevét,
lakhelyét, székhelyét, a megajánlott bruttó és nettó vétel-
árat, a vállalt fizetési feltételeket, a vételár fedezetének
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igazolását. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a
beadási határidõtõl számított 40 napig fenntartja.

A pályázatok bontására közjegyzõ jelenlétében kerül
sor. A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysá-
ga és a fizetési feltételek alapján bírálja el. A felszámoló
fenntartja a jogát, hogy a közel azonos ajánlattevõk között
ártárgyalást tartson. A teljes vételár kiegyenlítése az adás-
vételi szerzõdés létrejöttének, és a birtokbaadásnak is elõ-
feltétele.

A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelke-
zõk figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján
e jogukat az ajánlati feltételek teljesítésével a nyilvános ér-
tékesítés során, a nyilvános eredményhirdetés helyszínén
és idõpontjában gyakorolhatják. Eredményhirdetés: 2008.
június 25-én 16 órakor, a felszámoló székhelyén.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlatok hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja. Jelen pályázati
felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési köte-
lezettséget.

A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem válla-
lunk, beszámítást nem fogadunk el.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ kérhetõ
hétköznap 9 és 12 óra között a 302-3422-es telefonszá-
mon, felszámolóbiztos: Kozári Richárd.

Az EC-CONT Gazdaság-Ellenõrzõ és Vagyonértékelõ
Kft. (Cg.: [01 09 712191]; székhelye: 1064 Budapest, Ró-
zsa u. 71.; levelezési cím: 8901 Zalaegerszeg, Pf. 514), a
Hingyi és Társa Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság „f. a.” (Cg.: [07 09 004730]; székhelye: 8151
Szabadbattyán, Tüzép telep; adószáma: [11453127-2-07])
a Fejér Megyei Bíróság 6. Fpk. 07-05-000507/4. számú
jogerõs végzésével kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján kívánja értékesíteni adós gazdálkodó szervezet tulaj-
donát képezõ alábbi vagyontárgyait:

– az Aba 694. hrsz. alatti 1 ha 1389 m2 alapterületû „te-
lephely” megnevezésû ingatlant, amely természetben Aba,
Kossuth u. 72. szám alatt található.

Irányár: 6 000 000 Ft + áfa.
– Üzemen kívüli emelõtargonca.
Irányár: 450 000 Ft + áfa.
– Warynski típusú gumikerekes önjáró rakodógép.
Irányár: 550 000 Ft + áfa.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-

latokat kér benyújtani, melyeket az EC-CONT Kft. 8901
Zalaegerszeg, Pf. 514 címre kér ,,Hingyi és Társa Kft. f. a.
VÉTELI AJÁNLAT” megjelöléssel, zárt borítékben sze-
mélyesen vagy postai úton eljuttatni.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvé-
telérõl elismervényt állít ki.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: magánszemély
ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, személyi adatait, cí-
mét, az azonosítására alkalmas további adatokat, az aján-
lott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatko-
zatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint a
vételár fedezetének igazolását; vállalkozás, illetve társa-
ság ajánlattevõ esetében: a pályázó nevét, székhelyét, az
azonosítására alkalmas további adatokat, hatályos cégki-
vonatát, a cégjegyzésre jogosult vezetõ tisztségviselõ(k)
aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt
fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötött-
ség vállalásáról, valamint a vételár fedezetének igazolását.

Az ajánlatok beérkezésének idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. jú-
nius 5.) számított 15. nap 12 óra.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyak – idõ-
pont-egyeztetést követõen – megtekinthetõk. Az értékesí-
tésre kerülõ vagyontárgyakkal kapcsolatos további infor-
máció a felszámoló szervezet munkatársától, dr. Porkoláb
Sándor felszámolóbiztostól a 06 (30) 411-5426-os telefon-
számon szerezhetõ be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyúj-
tási határidõt követõ 8 napon belül a felszámoló az ajánla-
tokat értékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv ké-
szül, melyet adós bármely hitelezõje megtekinthet.

Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a felszámoló
az érdekelteket írásban értesíti.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlatok hiányá-
ban eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki.

Megfelelõ pályázatok esetén az ajánlattevõk között
nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek fel-
tételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a résztve-
võkkel a felszámoló ismerteti.

A felszámoló felhívja az érdekelteket az elõvásárlási
jog gyakorlására.

Az EC-CONT Gazdaság-Ellenõrzõ és Vagyonértékelõ
Kft. (Cg.: [01 09 712191]; székhelye: 1064 Budapest, Ró-
zsa u. 71.; levelezési cím: 8901 Zalaegerszeg, Pf. 514), az
ERSZI Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(Cg.: [20 06 035336]; székhelye: 8800 Nagykanizsa,
Csengery u. 111/C) Zala Megyei Bíróság 2. Fpk.
20-05-0020169/18. számú jogerõs végzésével kijelölt fel-
számolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján kívánja értékesíteni adós gazdálkodó szervezet tulaj-
donát képezõ alábbi vagyontárgyat:

– a Nagykanizsa 3808. hrsz. alatti 2 ha 0787 m2 alapte-
rületû, „telephely” megnevezésû, ingatlanban meglévõ
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1606/10000 tulajdoni hányadát, amely természetben 8800
Nagykanizsa, Csengery u. 111/C alatt található.

Irányár: 40 000 000 Ft (negyvenmillió forint), mely az
áfát is tartalmazza.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-
latokat kér benyújtani, melyeket az EC-CONT Kft. 8901
Zalaegerszeg, Pf. 514 címre kér ,,ERSZI Bt. f. a. VÉTELI
AJÁNLAT” megjelöléssel, zárt borítékban személyesen
vagy postai úton eljuttatni.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvé-
telérõl elismervényt állít ki.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: magánszemély
ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, személyi adatait, cí-
mét, az azonosítására alkalmas további adatokat, az aján-
lott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatko-
zatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint a
vételár fedezetének igazolását; vállalkozás, illetve társa-
ság ajánlattevõ esetében: a pályázó nevét, székhelyét, az
azonosítására alkalmas további adatokat, hatályos cégki-
vonatát, a cégjegyzésre jogosult vezetõ tisztségviselõ(k)
aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt
fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötött-
ség vállalásáról, valamint a vételár fedezetének igazolását.

Az ajánlatok beérkezésének idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. jú-
nius 5.) számított 15. nap 12 óra.

Az értékesítésre kerülõ ingatlan – idõpont-egyeztetést
követõen – megtekinthetõ. Az értékesítésre kerülõ va-
gyontárggyal kapcsolatos további információ a felszámoló
szervezet munkatársától, dr. Porkoláb Sándor felszámoló-
biztostól a 06 (30) 411-5426-os telefonszámon szerez-
hetõ be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyúj-
tási határidõt követõ 8 napon belül a felszámoló az ajánla-
tokat értékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv ké-
szül, melyet adós bármely hitelezõje megtekinthet.

Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a felszámoló
az érdekelteket írásban értesíti.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlatok hiányá-
ban eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki.

Megfelelõ pályázatok esetén az ajánlattevõk között
nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek fel-
tételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a résztve-
võkkel a felszámoló ismerteti.

A felszámoló felhívja az érdekelteket az elõvásárlási
jog gyakorlására.

A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
mint felszámoló (Cg.: [01 10 044789]; székhelye: 1075
Budapest, Kazinczy u. 24–26.) a Fûzfõi Papíripari Zrt.
„f. a.” (Cg.: [01 10 045413]; székhelye: 1202 Budapest,

Nagysándor József u. 98–100.) vagyonát képezõ üzletrészt
kínálja –

nyilvános pályázat

útján – megvásárlásra.
A felszámoló a jelen pályázati eljárásban a Papíripari

Kutatóintézet Kft. (Cg.: [01 09 072591]; székhelye: 1215
Budapest, Duna u. 57.) törzstõkéjének 3%-át kitevõ
3 150 000 Ft névértékû üzletrészt kínálja megvásárlásra.
Az üzletrész irányára 2 000 000 Ft (kétmillió forint), aján-
latot a felkínált üzletrész egészére lehet tenni.

Az üzletrészre a társaság tagjait, a társaságot és a tag-
gyûlés által kijelölt személyt – ebben a sorrendben – elõ-
vásárlási jog illeti meg. Az elõvásárlási jogosultak az elõ-
vásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás keetében gyako-
rolhatják.

A vételárat egy összegben, a szerzõdéskötést követõen
8 napon belül kell megfizetni. A beszámítást a csõdtör-
vény kizárja.

A pályázati eljárás és ajánlat érvényességének feltételeit
feltételfüzet állapítja meg, amely a felszámoló székhelyén,
munkanapokon 9–12, pénteken 11 óráig megtekinthetõ, il-
letve megvásárolható. A pályázat érvényességének a felté-
tele 100 000 Ft (százezer forint) bánatpénz elõzetes megfi-
zetése. A bánatpénz akkor tekinthetõ megfizetettnek,
amennyiben azt az elõírt bankszámlán a pályázatbontást
megelõzõ napon jóváírták.

Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat egy pél-
dányban, magyar nyelven, zárt, a pályázóra való utalás
nélküli, ,,Fûzfõi Papíripari Zrt. f. a. ÜZLETRÉSZ PÁ-
LYÁZAT” jeligével feliratozott borítékban – személyesen
vagy kézbesítõ útján –

2008. június 20-án 10 és 11 óra között

a felszámoló székhelyén nyújtsák be. A pályázati ajánlato-
kat a benyújtás napján és helyszínén, 12 órakor, közjegyzõ
jelenlétében bontjuk fel. A pályázatbontáson azok az ér-
deklõdõk, akik bánatpénzt igazoltan megfizettek és ajánla-
tot nyújtottak be, részt vehetnek.

A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. Amennyiben a legjobb ajánlati
árat követõ ajánlati ár a legmagasabb ajánlati ár 90%-át el-
éri, a felszámoló a pályázók között közjegyzõ jelenlétében
nyilvános ártárgyalást tart. A felszámoló a pályázatot meg-
felelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja,
és új pályázatot írhat ki.

A felszámoló 2008. június 23-án (hétfõ) 10 óra 30 perc-
kor a felszámoló székhelyén eredményhirdetést tart,
amelyre az elõvásárlási jogosultakat meghívja. Felhívjuk
az elõvásárlási jogosultak figyelmét, hogy elõvásárlási
jognyilatkozatukat az értékesítésen kialakult végleges vé-
telár ismeretében a bánatpénznek a pályázókra elõírt mó-
don történõ igazolt megfizetésével az eredményhirdetés
helyszínén és idõpontjában, írásban tehetik meg.
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A felszámolás az 1997. augusztus 5-e utáni kezdõ idõ-
pontú felszámolásokra voantkozó, többször módosított
1991. évi XLIX. törvény szerint folyik.

További felvilágosítással Szendrõdi József felszámoló-
biztos (telefon: 321-4210; fax: 321-4211) készséggel áll
rendelkezésre.

Az Alexander & Co. Gazdasági Szaktanácsadó Kft.
(Cg.: [01 09 709122]; 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
I. 8.) mint a Fõvárosi Bíróság 19. Fpk. 01-06-004088/2. sz.
végzésében kijelölt Z és M Ingatlanforgalmazó, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 724141];
1107 Budapest, Szállás u. 7.; adószáma: [12633119-2-42])
felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja az alábbi vagyontárgyait:
Agrokertrade zRt. (1068 Budapest, Benczúr u. 41.) tár-

saságban meglévõ 200 000 000 Ft névértékû üzletrészét
15 000 000 Ft becsértéken.

A pályázatokat a felszámoló postacímére (1396 Buda-
pest, 62. Pf. 464), vagy személyesen az Alexander & Co.
Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
I. emeleten lévõ irodájában kell benyújtani a Cégközlöny-
ben való közzétételtõl (2008. június 5.) számított 15. nap
12 óráig. A pályázati borítékra kérjük ráírni: ,,Z és M Kft.
pályázat” jeligét. A pályázat bontására a pályázati határidõ
lejártát követõ 15 napon belül közjegyzõ jelenlétében ke-
rül sor. A pályázat elbírálása és a pályázók értesítése a pá-
lyázat bontását követõ 15 napon belül történik meg. Elõvé-
teli jogosultak e pályázat keretében gyakorolhatják elõvé-
teli jogukat bejelentkezésük után a kialakult vételár isme-
retében tett felhívást követõen.

A pályázaton az vehet részt:
– aki a „Z és M Kft. bánatpénz” közleménnyel, a becs-

érték 10%-ának megfelelõ bánatpénzt az Alexander & Co.
Kft., Budapest Bank zRt.-nél vezetett 10103173-
49893900-01000001 számú számlájára, a banki átutalási
napokat is figyelembe véve befizette úgy, hogy az legké-
sõbb a pályázati határidõ lejártakor minden kétséget kizá-
róan igazolva legyen. A bánatpénz a felszámolás alatt álló
társaság pénztárába (Alexander & Co. Szaktanácsadó Kft.,
1042 Budapest, Árpád út 57–59. I. em.) készpénzben is be-
fizethetõ,

– aki legalább 60 napi ajánlati kötöttséget, és a kiala-
kult vételár megfizetésére 8 banki napon belüli teljesítést
vállal,

– céges pályázók esetén 30 napnál nem régebbi cégki-
vonat és aláírási címpéldány másolatának benyújtása
szükséges.

A felszámoló a pályázatokat – megfelelõ ajánlat hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az aján-

lattevõk között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, amely-
nek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a
résztvevõkkel a felszámoló ismerteti. A felszámoló fenn-
tartja magának a jogot, hogy a felszámolási folyamat vál-
tozásának tükrében jelen pályázatot részben vagy egész-
ben az eljárás bármely szakaszában visszavonja. A pá-
lyázattal kapcsolatban további részletes információkat
Koczka Lajos, Szarka Norbert felszámolóbiztos ad a 06 (1)
312-1265-ös telefonszámon.

A MAROSHOLDING Tanácsadó Kft. (Cg.:
[01 09 870092]; 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7.) mint a
Kábeldobgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû
Társaság „f. a.” (cégjegyzékszáma: [06 09 004507]; 6728
Szeged, Budapesti út 8.) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló szervezet befekte-
tett pénzügyi eszközét.

DÉLÉP IPARI PARK Kft. üzletrész.
Irányár: 1 300 000 Ft.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– 130 000 Ft bánatpénz megfizetése a MAROSHOL-

DING Kft. 10201006-50185078 számú elkülönített szám-
lájára, a közlemény rovatban Kábeldobgyártó Kft. „f. a.”
Bánatpénz feltüntetésével.

– A bánatpénz a vételárba beszámításra, eredménytelen
pályázat esetén 8 napon belül visszautalásra kerül.

– A pályázatnak legkésõbb (az ajánlott vételár és fize-
tési mód megjelölésével) jelen hirdetmény Cégközlönyben
való közzétételétõl (2008. június 5.) számított 15. napig
1 példányban kell beérkezni, illetve a 15. napon 12 óráig
lehet leadni a MAROSHOLDING Kft., 6720 Szeged,
Deák F. u. 4. fszt. 1. sz. alatti címére.

– Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a boríté-
kon kérjük feltüntetni: Kábeldobgyártó Kft. „f. a.” PÁ-
LYÁZAT.

– Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, szék-
helyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult
tisztségviselõ aláírási címpéldányát, a megajánlott vétel-
árat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy
az ajánlattevõ 90 napos ajánlati kötöttséget vállal, a vételár
fedezetének igazolását.

– A ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz
megfizetését.

– A pályázat bontására közjegyzõ jelenlétében, a pá-
lyázati leadási határidõ lejárta után 30 napon belül ke-
rül sor.

– A pályázat eredményérõl a felszámoló a bontástól
számított 30 napon belül írásban értesíti az ajánlattevõket.

– Az elõvásárlási jog gyakorlására jogosultak a jogo-
sultságukat – a jogosultság igazolásával együtt – az ajánlat
benyújtásának idõpontjáig jelenthetik be a felszámolónál.
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A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése alapján a felszámoló a pá-
lyázatot megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek
nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelõ,
azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb
10%-kal eltérõ) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók
között nyilvános ártárgyalást tart. Ennek helyérõl és idejé-
rõl, szabályairól írásban értesíti az ajánlattevõket.

A Cstv. 49. § (4) bekezdésében foglaltak alapján tulaj-
donjogot vagy más vagyoni értékû jogot szerzõ fél a nyil-
vános értékesítésen az adóssal szemben beszámítással nem
élhet.

A felszámoló a hatályos 1991. évi IL. törvény 49/C. §
(2) bekezdése alapján felhívja az esetleges érdekelteket
elõvásárlási joguk gyakorlására, és kéri, hogy a jog gya-
korlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási
határidejéig írásban jelentsék be.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ munkanapokon 9–12 óra között Szabó Tibortól, a 06
(62) 484-690-es telefonszámon.

Bélyegzõ érvénytelenítése

A SZERIP Kft. 1-es sorszámú bélyegzõje 2008. má-
jus 19-én elveszett. A bélyegzõ használata ettõl az idõ-
ponttól érvénytelen.

Az elveszett bélyegzõ lenyomata:

”SZERIP”
Szerelõipari Kivitelezõ és Tervezõ Kft.

Székhely: 4028 Debrecen, Sámsoni út 16/a.
Telefon: (52) 525-750

Adószám: 12113044-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-003963

(1.)
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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 Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla utca 6. Telefon: 266-9290, www.mhk.hu.

Terjesztés, telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241-es mellék.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
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.
Az EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR között is mûködik az átjárhatóság, vagyis ha az
EU-Jogszabálytárban magyar jogszabályra van hivatkozás, akkor azt az EU-Jogszabálytárból azonnal meg lehet
nyitni.

Az EU-Jogszabálytár elõfizetési díjából a Hivatalos Jogszabálytár elõfizetõi 50% kedvezményt kapnak.

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 72 000 Ft + áfa �
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft + áfa �
10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft + áfa �
25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft + áfa �
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft + áfa �
100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az EU-JOGSZABÁLYTÁR változatát ................. példányban, 2008. ............................................ hónaptól.

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

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

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

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

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

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

cégszerû aláírás

Megrendeléssel kapcsolatban érdeklõdni lehet a 06-80-200-723-as zöldszámunkon és a 266-5095-ös
telefonszámon.
A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.,
faxszámon a 266-8906, illetve e-mail-en az ugyfel@mhk.hu-ra) kérjük eljuttatni.
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