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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egész ség ügyi mi nisz ter
26/2008. (VII. 11.) EüM

ren de le te

az egész ség ügyi szol gál ta tá sok nyúj tá sá hoz szük sé ges
szak mai mi ni mum fel té te lek rõl szó ló

60/2003. (X. 20.) ESZCSM ren de let mó do sí tá sá ról

Az egész ség ügy rõl szó ló 1997. évi CLIV. tör vény 247. §-a 
(2) be kez dé sé nek g) pont ga), gc) és ge) al pont já ban, a hu -
mán ge ne ti kai ada tok vé del mé rõl, a hu mán ge ne ti kai vizs gá -
la tok és ku ta tá sok, va la mint a bio ban kok mû kö dé sé nek sza -
bá lya i ról szó ló 2008. évi XXI. tör vény 31. §-ának b) és
e) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az egész ség ügyi
mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 161/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1. §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat -
kör ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

Az egész ség ügyi szol gál ta tá sok nyúj tá sá hoz szük sé ges
szak mai mi ni mum fel té te lek rõl szó ló 60/2003. (X. 20.)
ESZCSM ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 2. szá mú mel lék -
le te e ren de let mel lék le te sze rint mó do sul.

2. §

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

(2) E ren de let 1. §-a és az R. 6. §-ának (2) be kez dé se az e 
ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ har ma dik na pon ha tá lyát
vesz ti. E be kez dés az e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ ne -
gye dik na pon ha tá lyát vesz ti.

(3) Ez a ren de let 2009. ok tó ber 2-án ha tá lyát vesz ti.

(4) E ren de let mel lék le té nek 2. pont já ban fog lalt ren del -
ke zé se ket a fo lya mat ban lévõ ügyek re is al kal maz ni kell.

(5) A hu mán ge ne ti kai ada tok vé del mé rõl, a hu mán ge ne ti -
kai vizs gá la tok és ku ta tá sok, va la mint a bio ban kok mû kö dé -
sé nek sza bá lya i ról szó ló 2008. évi XXI. tör vény  30. §-ának
(3) be kez dé se sze rin ti gyûj te mé nyek nek leg ké sõbb 2009. ok -
tó ber 1. nap já ig kell meg fe lel ni ük a mel lék let 4. pont ja:

a) „Gép- és mû szer park” cím alatt a  „–80 °C-os hûtõ,
ri asz tó rend szer rel el lát va” fel té tel nek, és

b) „Mi nõ ség biz to sí tás” cím alatt a „MSZ EN ISO/IEC
17025:2005 vagy a MSZ EN ISO 15189:2003 szab vány
sze rin ti ta nú sí tott mi nõ ség biz to sí tá si rend szer meg szer zé -
se” fel té tel nek.

(6) Az e ren de let mel lék le té nek 3. pont já val mó do sí tott
R.-ben fog lalt sze mé lyi fel té te lek nek leg ké sõbb 2008. ok -
tó ber 1. nap já ig kell meg fe lel ni. 

Dr. Szé kely Ta más s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

Mel lék let
a 26/2008. (VII. 11.) EüM ren de let hez

1. Az R. 2. szá mú mel lék le té nek Tar ta lom jegy zé ke a
„124. Sport szak or vo si el lá tás” sort kö ve tõ en a kö vet ke zõ
sor ral egé szül ki:

„125. Bio ban ki te vé keny ség (gyûj tés és tá ro lás)”

2. Az R. 2. szá mú mel lék le té ben a sür gõs sé gi be teg el lá -
tó osz tály ra vo nat ko zó szak mai mi ni mum fel té te le ket
(Szak ma kód: 4602) meg ha tá ro zó táb lá zat ban a II. Tár gyi
fel té te lek cím szó 1. Ál ta lá nos he lyi sé gek szö veg részt kö -
ve tõ en a

[ SO1  SO2]

 [II. Tár gyi fel té te lek   

 1. Ál ta lá nos he lyi sé gek]   

„

he li kop ter-le szál ló hely (2006. ja nu ár 
1-jé tõl)

 1  1

„
szö veg rész he lyé be a

„

he li kop ter-le szál ló hely  1
 „

szö veg lép.

3. a) Az R. 2. szá mú mel lék le te „Ge ne ti kai la bo ra tó ri u -
mi di ag nosz ti ka” címe „Sze mé lyi fel té te lek” al cí me táb lá -
za tá ban a „3 kli ni kai la bo ra tó ri u mi szak asszisz tens” szö -
veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„2 kli ni kai la bo ra tó ri u mi szak asszisz tens”

b) Az R. 2. szá mú mel lék le te „Ge ne ti kai la bo ra tó ri u mi
di ag nosz ti ka” címe „Sze mé lyi fel té te lek” al cí me a „3 kli -
ni kai la bo ra tó ri u mi szak asszisz tens” sort kö ve tõ en a kö -
vet ke zõ új sor ral egé szül ki:

„1 hu mán ge ne ti kai szak asszisz tens vagy 1 or vos di ag -
nosz ti kai la bo ra tó ri u mi ana li ti kus”

4. Az R. 2. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ új szak ma kód -
dal egé szül ki:

„Szak ma kód: 6702

Bio ban ki te vé keny ség (gyûj tés és tá ro lás)
szak mai mi ni mum fel té te lei

Sze mé lyi fel té te lek:

szak or vos, bi o ló gus vagy ve gyész SZ

sza kasszisz tens SZ
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Tár gyi fel té te lek:

He lyi sé gek

zár ha tó tá ro ló he lyi ség SZ

zár ha tó he lyi ség do ku men tá ci ók tá ro lás ára SZ

Gép- és mû szer park

2 db –20 °C-os fa gyasz tó szü net men tes 
áram for rás sal

SZ

fa gyasz tás hoz szük sé ges ol da tok SZ

fa gyaszt va tá ro lás hoz al kal mas tar tá lyok SZ

–80 °C-os hûtõ, ri asz tó rend szer rel el lát va SZ

sze mé lyi szá mí tó gép biz ton sá gi men té si
rend szer rel

SZ

Szak mai hát tér

ge ne ti kai ta ná csadó EL

kli ni kai ge ne ti kus sza kor vos EL

Di ag nosz ti kai hát tér

ge ne ti kai la bo ra tó ri u mi di ag nosz tika EL

Mi nõ ség biz to sí tás

MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 vagy a
MSZ EN ISO 15189:2003 szab vány
sze rin ti ta nú sí tott mi nõ ség biz to sí tá si rend -
szer meg szer zé se 

SZ

mi nõ ség irá nyí tá si ké zi könyv SZ

Jel ma gya rá zat:

SZ: szük sé ges

EL: el ér he tõ”

A föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter

87/2008. (VII. 11.) FVM
ren de le te

a Ma gyar Ag rár gaz da sá gi Mi nõ ség Díj ról szó ló
103/2005. (XI. 4.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról

A Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl szó ló 1991. évi
XXXI. tör vény 7. §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt fel ha -
tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

A Ma gyar Ag rár gaz da sá gi Mi nõ ség Díj ról szó ló
103/2005. (XI. 4.) FVM ren de let (a to váb bi ak ban: R.)

6. §-a az aláb bi (2) be kez dés sel egé szül ki, egy ide jû leg
a § je len le gi szö ve gé nek jelölése (1) be kez dés re vál to zik:

„(2) A dí ja zot tak kü lön meg ál la po dás ban rög zí tett fel té -
te lek sze rint jo go sul tak a Dí jat je lö lõ véd jegy hasz ná la tá -
ra, amely nek szö ve ge: „Ma gyar Ag rár gaz da sá gi Mi nõ ség
Díj [év] dí ja zott vál lal ko zás”. Az [év] meg je lö lés a
 védjegyben vál to zó elem ként, a Díj oda íté lé sé nek évét
 jelenti.”

2. §

Az R. 7. §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) Amennyi ben a Díj vissza vo nás ra ke rül, a dí ja zott a

véd je gyet nem hasz nál hat ja.”

3. §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon
lép ha tály ba, és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát
vesz ti.

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

A köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi
mi nisz ter

12/2008. (VII. 11.) KHEM
ren de le te

a bá nya fel ügye let ré szé re fi ze ten dõ igaz ga tá si
szol gál ta tá si dí jak ról, va la mint a fel ügye le ti díj

fi ze té sé nek rész le tes sza bá lya i ról szó ló
57/2005. (VII. 7.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról

A bá nyá szat ról szó ló 1993. évi XLVIII. tör vény 50/A. §
(3) bekez dé sé ben és a vas úti köz le ke dés rõl szó ló 2005. évi 
CLXXXIII. tör vény 88. § (2) bekez dés 22. pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján – a pénz ügy mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl szó ló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1. § b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró
pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a köz le ke dé si, hír -
köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
szó ló 133/2008. (V. 14.) Korm. ren de let 1. § a) és c) pont -
já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke -
zõ ket ren de lem el:

1. §

A bá nya fel ügye let ré szé re fi ze ten dõ igaz ga tá si szol gál -
ta tá si dí jak ról, va la mint a fel ügye le ti díj fi ze té sé nek rész -
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letes szabályairól szóló 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. § (5) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(5) Az MBFH a megfizetett felügyeleti díjról számlát
bocsát ki.”

2. §

Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(1) A bányafelügyelet az igazgatási szolgáltatási díj-
ról – az ügyfélnek az eljárás megindítására benyújtott ké-
relme alapján – számlát állít ki, amelyet az ügyfél 8 napon
belül köteles befizetni. A számla tartalmazza a Bt. 43. §
(9) bekezdésében rögzített felügyeleti díj csökkentését is.
A számlán fel kell tüntetni a kérelem iktatószámát és a
2. számú mellékletben megjelölt kódszámot. A díjak fize-
tésének megtörténtét az ügyfélnek a postai készpénz-át-
utalási megbízás igazoló szelvényrészével vagy a bank-
számlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal
(a továbbiakban együtt: befizetési bizonylat) kell a bánya-
felügyelet felé igazolnia. A befizetési bizonylaton a kére-
lem iktatószámát és a kiadott számla számát is szerepeltet-
ni kell.”

3. §

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

„(2) Az igazgatási szolgáltatási díjakról az MBFH nyil-
vántartást vezet. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

a) a kérelmezõ nevét (megnevezését), lakcímét (szék-
helyét),

b) a kérelem iktatási számát,
c) az MBFH által kibocsátott számla számát, a számla

keltét, a számla összegét,
d) a követelés és a teljesítés egyenlegét,
e) az eljárás kódszámát.”

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

„(5) Az e rendelet szerinti eljárásokban
a) a díj tárgya tekintetében az illetékekrõl szóló 1990.

évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) bekez-
dés b) pontjában, valamint

b) a mulasztási bírság tekintetében az Itv. 82. §-ában
foglalt rendelkezéseket is alkalmazni kell azzal, hogy ahol
azok illetéket említenek, azon e rendelet tekintetében díjat
kell érteni.”

4. §

Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

(2) Az R.
a) 1. § (2) bekezdésében a „száz” szövegrész helyébe

az „ezer” szöveg,
b) 4. § (1) bekezdésében a „határozata” szövegrész he-

lyébe a „döntése” szöveg, az „elsõ fokú hatósági határo-
zat” szövegrész helyébe az „elsõ fokú döntés” szöveg,

c) 4. § (2) bekezdésében az „elsõ fokú határozat” szö-
vegrész helyébe az „elsõ fokú döntés” szöveg,

d) 2. számú melléklete táblázatainak fejlécében a „Szak-
igazgatási eljárások” szövegrészek helyébe az „Egyes igaz-
gatási eljárások” szöveg
lép.

(3) Hatályát veszti az R. 5. § (3) bekezdése.

(4) A vasúti igazgatási szerv részére fizetendõ felügye-
leti díj megfizetésének módjáról és feltételeirõl szóló
10/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet 1. § (1) bekezdésében a
„Vasúti Igazgatási Szervek” szövegrész helyébe a „vasúti
igazgatási szervnek” szöveg lép.

Dr. Szabó Pál s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

Melléklet
a 12/2008. (VII. 11.) KHEM rendelethez

„1. melléklet
az 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelethez

A felügyeleti díj elszámolása

1. Engedélyes megnevezése:

2. Engedélyes címe:

3. Tárgyév:

4. Engedélyes tevékenységek elõzõ évi
árbevétele: E Ft

a)
b)
c) összesen:

5. Tárgyévi felügyeleti díj:
[4. c) sorban szereplõ érték × 0,4%]

E Ft

6. Név, telefonszám:

7. Dátum:

P. H.

....................................................
cégszerû aláírás”
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Az önkormányzati miniszter
2/2008. (VII. 11.) ÖM

rendelete
a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok

kiegészítõ támogatásának igénylési,
folyósítási és elszámolási rendjérõl szóló

14/2008. (III. 27.) ÖTM rendelet
módosításáról

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló 2007. évi CLXIX. törvény 5. számú melléklet 17. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rende-
let 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben, a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszter véleményének kikéré-
sével a következõket rendelem el:

1. §

A hivatásos önkormányzati tûzoltóságok kiegészítõ támogatásának igénylési, folyósítási és elszámolási rendjérõl
szóló 14/2008. (III. 27.) ÖTM rendelet

a) 7. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép,
b) 7. a) melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Gyenesei István s. k.,
önkormányzati miniszter
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1. melléklet a 2/2008. (VII. 11.) ÖM rendelethez

[7. melléklet a 14/2008. (III. 27.) ÖTM rendelethez]
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ADATLAP
az önkormányzati költségvetési szerv hivatásos szolgálati viszonyban álló t zoltó dolgozóinak 2008. II. félévi (5 havi) illetményének megállapításáról és igénylésér l

                       

Helyi önkormányzat neve:                
KSH kódja (7 karakter):                
                       
Hivatásos Önkormányzati T zoltóság  Költségvetési szerv törzsszáma:   
neve:                
címe:                
                       
                       

Illetmény 

Havi alapilletmény 
tényleges összege 2008. 

július 1-jét l
Illetménykiegészítés 

Besorolása szerinti kötelez
illetménypótlékok havi 

összege

Beosztási
illetmény 

Rendfokozati
illetmény 

Jogcím
Tényleges 

összeg
Jogcím

Tényleges 
összege

2008. július 
1-jét l

Havi
rendsze-
resített

illet-
mény 

5 havi 
illetmény 
járulékok-
kal együtt

(32%
+ EHO) 

Élel-
mezési
költség-
térítés

(5 hóra) 

Össze-
sen

(15+16) 
Sor-
szám

Dolgozó neve 
Azono-

sító
száma

Besoro-
lási

osztály 

Beosz-
tási

kate-
gória 

Fize-
tési

foko-
zat

Rend-
fokozati

állomány-
csoport

Ft/hó % Ft   Ft Ft/hó Ft Ft Ft 

12 13 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

a b c d a b c d 
14 15 16 17 

                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

Dátum:…………………..                    
                       
          P. H.                 P. H.     
 polgármester     t zoltóparancsnok         
         



2. melléklet a 2/2008. (VII. 11.) ÖM rendelethez

[7. a) melléklet a 14/2008. (III. 27.) ÖTM rendelethez]
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ADATLAP
az önkormányzati költségvetési szerv hivatásos szolgálati viszonyban álló t zoltó dolgozóinak 2008. II. félévi (5 hónap) illetményének megállapításáról és igénylésér l

            

Megye:         
            
            

Illetmény
Önkormányzat 

Havi alapilletmény tényleges összege 
2008. július 1-jét l

Beosztási illetmény
Rendfokozati 

illetmény

Illetmény-
kiegészítés 
tényleges 
összege

Besorolás 
szerinti 

kötelez
illetmény-

pótlékok havi 
összege

Havi 
rendszeresített 

illetmény
összesen

Havi 
illetmény
járulék
nélkül

5 havi 
illetmény
járulékok-
kal együtt 

(32%
+ EHO) 

Élel-
mezési 
költség-
térítés

(5 hóra)

Mind-
összesen Sor-

szám 

KSH kódja Neve 

f  Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

                        
Megye összesen:                   

Dátum:…………………..         
            
    P. H.          

     

igazgató
Magyar Államkincstár 
Területileg Illetékes 

Igazgatósága     



III. rész HATÁROZATOK

Az Alkotmánybíróság
határozatai

Az Alkotmánybíróság
100/2008. (VII. 11.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság jogszabályok alkotmányellenes-
ségének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyá-
ban meghozta a következõ

határozatot:

1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy Budapest
Fõváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselõ-tes-
tületének az épített környezet tervszerû fejlesztésének
egyes szabályairól szóló 40/2003. (XII. 10.) számú rende-
lete alkotmányellenes, ezért a rendeletet e határozat közzé-
tételének napjával megsemmisíti.

2. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy Budapest
Fõváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselõ-tes-
tületének a telkek beépítésének egyes szabályairól szóló
1/2004. (II. 23.) számú rendelete alkotmányellenes, ezért a
rendeletet e határozat közzétételének napjával megsemmi-
síti.

Az Alkotmánybíróság e határozatát a Magyar Közlöny-
ben közzéteszi.

INDOKOLÁS

I.

Budapest Fõváros Közigazgatási Hivatala vezetõje
(a továbbiakban: hivatalvezetõ) törvényességi ellenõrzési
jogkörében eljárva megállapította, hogy Budapest Fõváros
IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselõ-testületének
az épített környezet tervszerû fejlesztésének egyes szabá-
lyairól szóló 40/2003. (XII. 10.) számú rendelete (a továb-
biakban: Ör1.), valamint Budapest Fõváros IV. kerület Új-
pest Önkormányzata Képviselõ-testületének a telkek be-
építésének egyes szabályairól szóló 1/2004. (II. 23.) számú
rendelete (a továbbiakban: Ör2.) törvénysértõ, ezért tör-
vényességi észrevételt tett. Budapest Fõváros IV. kerület
Újpest Önkormányzata Képviselõ-testülete (a továbbiak-

ban: Képviselõ-testület) a törvényességi észrevételt nem
fogadta el. Ezért a hivatalvezetõ a helyi önkormányzatok-
ról szóló 1990. évi LXV. törvény 99. § (2) bekezdés
a) pontja alapján fordult az Alkotmánybírósághoz és kez-
deményezte az Ör1. és Ör2. teljes egészében történõ meg-
semmisítését.

A hivatalvezetõ kifogásolta, hogy az Ör1. „beépítési
terv” elnevezéssel egy új jogintézményt vezetett be, de
szerinte az épített környezet alakításáról és védelmérõl
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ét.)
nem ismer településrendezési tervnek nem minõsülõ, a te-
rület jövõbeni fejlesztését és beépítési lehetõségeit megha-
tározó tervet, amely jóváhagyását az Ör1. 2. §-a a Város-
fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határkörébe
utal. Álláspontja szerint egy adott területre hatályos építési
szabályzatot az Ét. 7. § (3) bekezdés c) pontja alapján
csak rendelettel lehet kihirdetni, bizottsági határozattal
nem.

A hivatalvezetõ kifogásolta továbbá, hogy az Ör2. egy
meghatározott lakásszám fölött az épületekre kiadható
építési engedély megadását a Városfejlesztési és Környe-
zetvédelmi Bizottság elõzetes hozzájárulásához kötötte.
Ez pedig a jegyzõnek az Ét. 52. § (1) bekezdésében meg-
állapított építésügyi hatósági jogkörét vonja el.

A hivatalvezetõ a fentieken túl indítványában utalt arra,
hogy a felülvizsgálni kívánt rendeletek esetében az elõre
kiszámíthatóság alkotmányos igénye sem teljesülhet, mi-
vel egy önkormányzati bizottság a kérelmezõ által nem is-
mert mérlegelési szempontok alapján hozza meg döntését.
Továbbá ténykérdésként tájékoztatta az Alkotmánybírósá-
got, hogy az Ör1.-et és az Ör2.-öt a Képviselõ-testület nem
az Ét. 9. §-ában meghatározott eljárási rendben alkotta
meg.

II.

1. Az Alkotmány indítványozó által hivatkozott rendel-
kezése:

„44/A. § (2) A helyi képviselõtestület a feladatkörében
rendeletet alkothat, amely nem lehet ellentétes a magasabb
szintû jogszabállyal.”

2. Az Ét. érintett rendelkezései:
„6. § (3) A települési önkormányzat és szervei – a fõvá-

rosban a fõvárosi és a kerületi önkormányzatok a külön
jogszabályban meghatározott hatáskörük szerint – a tele-
pülésrendezési feladatukat

a) a helyi építési szabályzat, valamint a településrendezési
tervek elkészíttetésével és azok elfogadásával, továbbá

b) a 17. § szerinti sajátos jogintézmények alkalmazásával
látják el.”

„7. § (1) A településrendezés célja a települések terü-
let-felhasználásának és infrastruktúra-hálózatának kiala-
kítása, az építés helyi rendjének szabályozása, a környezet
természeti, táji és épített értékeinek fejlesztése és védelme,
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továbbá az országos, a térségi, a települési és a jogos ma-
gánérdekek összhangjának megteremtése, az érdekütközé-
sek feloldásának biztosítása, valamint az erõforrások kí-
méletes hasznosításának elõsegítése.

(2) A településrendezés feladata, hogy a település terü-
letének, telkeinek felhasználására és beépítésére vonatko-
zó helyi szabályok kialakításával:

a) meghatározza a település összehangolt, rendezett fej-
lõdésének térbeli-fizikai kereteit;

b) a település adottságait és lehetõségeit hatékonyan ki-
használva elõsegítse annak mûködõképességét a környe-
zeti ártalmak legkisebbre való csökkentése mellett;

c) biztosítsa a település (településrészek) megõrzésre
érdemes jellegzetes, értékes szerkezetének, beépítésének,
építészeti és természeti arculatának védelmét.

(3) A településrendezés eszközei:
a) a településfejlesztési koncepció, amelyet a települési

önkormányzat képviselõ-testülete határozattal állapít meg
(2. § 27. pont);

b) a településszerkezeti terv, amelyet az önkormányzati
településfejlesztési döntés figyelembevételével a települé-
si önkormányzat képviselõ-testülete dolgoztat ki, és hatá-
rozattal állapít meg (2. § 28. pont);

c) a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv, ame-
lyet a településszerkezeti terv alapján a települési önkor-
mányzat képviselõ-testülete dolgoztat ki, és rendelettel ál-
lapít meg (2. § 11. és 20. pont).”

„9. § (1) A helyi építési szabályzatot és a településren-
dezési terveket az országos településrendezési szakmai
elõírások figyelembevételével, továbbá a külön jogsza-
bályban meghatározott fogalmak és jelkulcsok alkalmazá-
sával kell elkészíteni.

(2) A településrendezési eszköz kidolgozása elõtt meg
kell határozni a rendezés alá vont területet, ki kell nyilvá-
nítani a rendezés általános célját és várható hatását, hogy
az érintettek azzal kapcsolatban javaslatokat, észrevétele-
ket tehessenek. Ennek során:

a) az érintett népesség, szervezetek, érdek-képviseleti
szervek véleménynyilvánítási lehetõségét biztosítani kell,
ezért a helyben szokásos módon az érintettek tudomására
kell hozni a településrendezési eszköz kidolgozásának el-
határozását,

b) az államigazgatási szerveket, valamint az érintett te-
lepülési önkormányzati szerveket az elõkészítésbe be kell
vonni úgy, hogy azok a megkeresés kézhezvételétõl szá-
mított 30 napon belül írásos tájékoztatásukban ismertessék
a település fejlõdése és építési rendje szempontjából jelen-
tõs terveiket és intézkedéseiket, valamint ezek várható
idõbeli lefolyását, valamint a hatáskörükbe tartozó kérdé-
sekben a jogszabályon alapuló követelményeket.

(3) A készítés alatt lévõ településrendezési eszközt a
polgármesternek (fõpolgármesternek) – külön jogszabály-
ban meghatározottak szerint – véleményeztetnie kell az
5. § (4) bekezdésében említett tervtanáccsal. Az elkészí-
tett helyi építési szabályzatot és településrendezési terve-
ket a megállapítás, illetve a jóváhagyás elõtt a polgármes-

ternek (fõpolgármesternek) véleményeztetnie kell a külön
jogszabályban meghatározott államigazgatási, az érintett
települési önkormányzati és az érdek-képviseleti szervek-
kel, valamint a társadalmi szervezetekkel, – amelyek
45 napon belül adhatnak írásos véleményt.

(4) Az eltérõ vélemények tisztázása érdekében a polgár-
mesternek (fõpolgármesternek) egyeztetõ tárgyalást kell
tartania, amelyre a hely és az idõpont megjelölésével a vé-
leményezési eljárás valamennyi érdekeltjét a tárgyalás
elõtt legalább 8 nappal meg kell hívnia. Az egyeztetõ tár-
gyalásról jegyzõkönyvet kell készíteni, amelynek tartal-
maznia kell valamennyi elfogadott és el nem fogadott vé-
leményt azok indokolásával együtt.

(5) Azt az érdekeltet, aki a véleményezési eljárás során
írásbeli véleményt nem adott, és az egyeztetõ tárgyaláson
sem vett részt, kifogást nem emelõ véleményezõnek kell
tekinteni.

(6) A véleményezési eljárás befejezése után a település-
rendezési eszközöket az elfogadásuk elõtt – a (3)–(4) be-
kezdés alapján beérkezett, de el nem fogadott vélemények-
kel és azok indokolásával együtt – a polgármesternek (fõ-
polgármesternek) legalább egy hónapra a helyben szoká-
sos módon közzé kell tennie azzal, hogy az érintettek a
közzététel ideje alatt azokkal kapcsolatban észrevételt te-
hetnek, továbbá meg kell küldenie szakmai véleményezés
céljából:

a) a fõváros, a fõvárosi kerület, a megyei jogú város
igazgatási területének egészére egyszerre készített sza-
bályzatot és terveket az állami fõépítész útján a miniszter-
nek, a fejlesztési koncepciókat a településfejlesztésért és
településrendezésért felelõs miniszternek,

b) egyéb szabályzatot és terveket az állami fõépítész-
nek.

A miniszter 90, az állami fõépítész 30 napon belül adhat
véleményt; ha e határidõn belül nem nyilatkozik, úgy véle-
ményét egyetértõnek kell tekinteni. A véleményt a döntés-
re jogosult testülettel ismertetni kell.

(7) A településrendezési eszköz a (2)–(6) bekezdésben
elõírt véleményeztetési eljárás lefolytatása nélkül nem fo-
gadható el.”

III.

Az indítvány megalapozott.

1. Az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdése alapján a helyi
önkormányzat feladatkörében rendeletet alkothat, amely
azonban nem lehet ellentétes a magasabb szintû jogsza-
bállyal. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdése pedig
elõírja, hogy a képviselõ-testület a törvény által nem sza-
bályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá
a törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására
önkormányzati rendeletet alkot.

Az Ötv. 8. § (1) bekezdése a helyi közszolgáltatások
körében a települési önkormányzat feladataként említi a
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településrendezést. Az Ét. 7. § (1) bekezdésének megfele-
lõen „a településrendezés célja a települések területfel-
használásának és infrastruktúra-hálózatának kialakítása,
az építés helyi rendjének szabályozása, a környezet termé-
szeti, táji és épített értékeinek fejlesztése és védelme, to-
vábbá az országos, a térségi, a települési és a jogos magán-
érdekek összhangjának megteremtése, az érdekütközések
feloldásának biztosítása, valamint az erõforrások kíméle-
tes hasznosításának elõsegítése”.

Az Alkotmánybíróság a 13/1998. (IV. 30.) AB határo-
zatában a következõket állapította meg: „A település belte-
rületének kialakítására, az építési és telekalakítási korláto-
zásokra vonatkozó szabályokat az épített környezet alakí-
tásáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Ét.) szabályozza. Az Ét. 6. § (1) bekez-
désének a) pontja alapján a településrendezési feladatok
ellátása a települési önkormányzatok feladatkörébe tarto-
zik. Az Ét. 6. § (3) bekezdése szerint a települési önkor-
mányzatok településrendezési feladatukat többek között a
helyi építési szabályzat megállapításával, valamint a tele-
pülésrendezési tervek elkészíttetésével és azok jóváhagyá-
sával látják el.” (ABH 1998. 429, 431–432.)

Az Ét. 13. § (1) bekezdése a helyi építési szabályzatra
vonatkozó alapvetõ jelentõségû elõírást tartalmaz: „Az
építés helyi rendjének biztosítása érdekében a települési
önkormányzatnak az országos szabályoknak megfelelõen,
illetve az azokban megengedett eltérésekkel a település
közigazgatási területének felhasználásával és beépítésé-
vel, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékei-
nek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fûzõdõ sajátos
helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket helyi
építési szabályzatban kell megállapítania.” Az Ét. 13. §
(2) bekezdés b) pontjának megfelelõen a helyi építési sza-
bályzatnak rendelkeznie kell a beépítésre szánt területek,
illetõleg az azokon belüli egyes területrészek (építési öve-
zetek) lehatárolásáról, azok felhasználásának, beépítésé-
nek feltételeirõl és szabályairól.

„A településrendezési eszközöket az Ét. 7. § (3) bekez-
dése határozza meg a következõként: a településfejlesztési
koncepció, a településszerkezeti terv, a helyi építési sza-
bályzat és a szabályozási terv.” [47/2005. (XII. 14.) AB
határozat, ABH 2005, 704, 710.]

Az Alkotmánybíróság a 7/2003. (III. 13.) AB határozatá-
ban rámutatott: „Az önkormányzat rendeletalkotási eljárását
keretjellegûen törvények szabályozzák. Az Ötv. és az Ét. be-
mutatott elõírásaiból azonban kitûnik, hogy az önkormány-
zatok városrendezésre és építésügyre vonatkozó szabályozá-
si autonómiája kizárólag a rendeletalkotás tartalmát és az al-
kalmazott eljárás lefolytatását meghatározó törvényi keretek
között érvényesülhet.” (ABH 2003. 753, 756.)

Az Ör1. és az Ör2. Újpest közigazgatási területén lévõ
telkek, ingatlanok beépítési feltételeirõl, szabályairól,
azaz – más kifejezéssel – a beépítési terv megállapításáról
rendelkeznek. E önkormányzati rendeletek szerinti beépí-
tési terv, illetve az ebbe a fogalomba tartozó beépítést
meghatározó paraméterek olyan elõírások, amelyeket az
Ét. és az országos településrendezési és építési követelmé-

nyekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a to-
vábbiakban: OTÉK) a szabályozási tervben és a helyi épí-
tési szabályzatban megállapítani rendel.

Miután a beépítési tervnek normatív tartalma van és nem
egy telket, hanem legalább egy telektömböt érint, ezért olyan
helyi szabályozásnak kell tekinteni, amelynek jóváhagyására
csak a Képviselõ-testületnek van jogi lehetõsége. A beépítési
terv elfogadása, illetve megállapítása – normatív jellege
miatt – a helyi építési szabályozást megállapító önkormány-
zati rendeletben történhet, ami nem adható át bizottsági ha-
táskörbe azért sem, mert a beépítési tervek jóváhagyásánál is
érvényesülniük kell az Ét. 9. §-ában meghatározott garan-
ciális szabályoknak. Az Ör1. és az Ör2. azzal, hogy a telepü-
lésrendezési eszközeibe való szabályozást a Képviselõ-testü-
let által városszerkezeti egységenként jóváhagyott kerületi
szabályozási tervekrõl szóló önkormányzati rendeletek he-
lyett külön önkormányzati rendeletekben szabályozza – és
nem az Ét. 7. § (3) bekezdésében meghatározott település-
rendezési eszközökben –, megkerüli az Ét. által meghatáro-
zott garanciális eljárási szabályokat, továbbá olyan társadal-
mi viszonyt szabályoz – nevezetesen az építési engedélyezési
eljárást –, ami nem helyi társadalmi viszonyra, hanem az
egész társadalmat átfogóan, országosan érintõ államigazgatá-
si hatósági eljárás szabályaira vonatkozik, és ezért nem tarto-
zik a települési önkormányzat szabályozási jogkörébe.

2. Az indítványozó kifogásolta azt is, hogy az Ör2. 2. §
(1) bekezdésében foglalt feltételek esetén a Városfejlesztési
és Környezetvédelmi Bizottság elõzetes hozzájárulása szük-
séges az építési engedély kiadásához. Az Alkotmány 44/B. §
(3) bekezdése alapján törvény vagy kormányrendelet állam-
igazgatási feladatot, hatósági hatáskört állapíthat meg a jegy-
zõnek, és kivételesen a képviselõ-testület hivatala ügyintézõ-
jének is. Építéshatósági államigazgatási ügyben a hatáskört
az Ét. 62. § (1) bekezdés a) és c) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján megalkotott, az építésügyi és építésfelügye-
leti hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló
343/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet 1. §-a a jegyzõhöz telepí-
ti. Az Ör2. megalkotásakor hatályos, az államigazgatási eljá-
rás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény (a to-
vábbiakban: Áe.) 4. § (6) bekezdése szerint: „A közigazga-
tási és önkormányzati szervtõl – a (2) és (4) bekezdésben
foglaltak kivételével – a hatáskörébe tartozó ügy nem vonha-
tó el.” Az Alkotmánybíróság eljárásakor hatályos, a közigaz-
gatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 19. §
(4) bekezdése az Áe. hatáskörelvonási tilalomra vonatkozó
szabályát fenntartotta: „A hatóságtól – a 20. § (3) bekezdésé-
ben foglalt kivétellel – a hatáskörébe tartozó ügy nem vonha-
tó el.” Az Ör2. 2. § (1) bekezdésében a Képviselõ-testület
egyértelmûen elvonja a jegyzõ hatáskörét. Az Alkotmánybí-
róság már a 45/1993. (VII. 2.) AB határozatában rámutatott:
„Tiltott hatáskörelvonást jelent (…) az a szabályozás, amely
az építésügyi hatóságot a döntés meghozatalában a közgyûlé-
si bizottságok elõzetes álláspontjának a megkérésére, illetõ-
leg az adható engedélyek száma és helye megjelölésének
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figyelembevételére kötelezi. (…) A bizottsági elõzetes állás-
foglalások mindenképpen olyan hatáskör-korlátozást ered-
ményeznek, amelyek törvényességi szempontból azonos
megítélés alá esnek a hatáskör elvonásával.” (ABH 1993,
484, 485.) Az Alkotmánybíróság ezt az 59/2001. (XII. 7.) AB
határozatában megerõsítette: „Az Alkotmánybíróság korábbi
döntéseiben, így az 58/1992. (XI. 6.) AB határozatban (ABH
1992, 410, 412.) és a 45/1993. (VII. 2.) AB határozatában
(ABH 1993, 484, 485.) már rámutatott a következõkre: tiltott
hatáskörelvonásnak minõsül az olyan szabályozás, amely a
jegyzõ döntési hatáskörét oly módon korlátozza, hogy a dön-
tés megalkotását az önkormányzat valamely szerve (polgár-
mester, bizottság) elõzetes egyetértési, jóváhagyási vagy ja-
vaslattételi jogához kapcsolja.” (ABH 2001, 739, 741.)

A fentiek alapján az Alkotmánybíróság megállapította,
hogy a Képviselõ-testület az Ör1. és Ör2. megalkotásával
túlterjeszkedett az Ét. 6. § (3) bekezdés a) pontjában és a
7. § (3) bekezdésében biztosított jogalkotási jogkörén, il-
letve az Ör2. 2. § (1) bekezdése ellentétes a Ket. 19. §
(4) bekezdésével. Ez sérti az Alkotmány 44/A. § (2) be-
kezdését, amely szerint a helyi képviselõ-testület a feladat-
körében rendeletet alkothat, amely nem lehet ellentétes a
magasabb szintû jogszabállyal. A kifejtettekre tekintettel
az Alkotmánybíróság az Ör1.-et és az Ör2.-öt alkotmány-
ellenesség miatt megsemmisítette.

A határozat Magyar Közlönyben történõ közzététele az
Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény
41. §-án alapul.

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

Dr. Kovács Péter s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 581/H/2005.

Az Alkotmánybíróság
101/2008. (VII. 11.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenessé-
gének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában
meghozta a következõ

határozatot:

Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy Budapest Fõ-
város II. Kerületi Önkormányzat Képviselõ-testületének a

Budapest II. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévõ
közterületek használatának és rendjének helyi szabályozá-
sáról szóló 18/2004. (VI. 23.) rendelete 15. § (1) bekezdés
b. pontja, a 15. § (2) bekezdése és a 15. § (3) bekezdésé-
nek „ , és b)” szövegrésze alkotmányellenes, ezért e ren-
delkezéseket megsemmisíti.

A 15. § (3) bekezdése a megsemmisítést követõen az
alábbi szöveggel marad hatályban:

„(3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott sza-
bálysértések miatt a közterület-felügyelõ helyszíni bírsá-
got szabhat ki.”

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

INDOKOLÁS

I.

A Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hi-
vatal vezetõje (a továbbiakban: hivatalvezetõ) törvényes-
ségi ellenõrzési jogkörében eljárva megállapította, hogy
Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat Képvise-
lõ-testületének a Budapest II. Kerületi Önkormányzat tu-
lajdonában lévõ közterületek használatának és rendjének
helyi szabályozásáról szóló 18/2004. (VI. 23.) rendelete
(a továbbiakban: Ör.) 15. § (1) bekezdés b. pontja tör-
vénysértõ, ezért törvényességi észrevételt tett. Az Ör. 15. §
(1) bekezdés b. pontja szerint szabálysértést követ el és
30.000,- Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható, aki közterü-
leten lévõ, vagy közterületrõl látható építményen, épüle-
ten, mûtárgyon, közterületi berendezési tárgyon, valamint
mûvészeti alkotáson falfirkát, graffitit helyez el. Az indít-
ványozó szerint ez a rendelkezés ellentétes a szabálysérté-
sekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény (a továbbiakban:
Szabs.tv.) 169. § (2) bekezdésével, amely kimondja, hogy
az önkormányzatok 2000. március 1-jéig kötelesek felül-
vizsgálni az önkormányzati rendeletekben meghatározott
szabálysértési rendelkezéseket, és azokat, amelyek e tör-
vény, illetve az egyes szabálysértésekrõl szóló kormány-
rendelet rendelkezéseivel nincsenek összhangban, vagy
csak megismétlik a magasabb szintû jogszabályokban
meghatározott szabálysértési tényállást, hatályon kívül
kell helyezniük. A Szabs.tv. 157. § (1) bekezdés b) pontja
és (3) bekezdése értelmében, aki a tulajdon ellen szándé-
kos vagy gondatlan rongálást követ el százezer forintig
terjedõ pénzbírsággal sújtható. Mivel az Ör. 15. § (1) be-
kezdés b. pontja – az indítványozó álláspontja szerint – a
Szabs.tv. hivatkozott rendelkezéseivel – vagyis magasabb
szintû jogszabállyal – ellentétes szabályozást tartalmaz,
így sérti az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdését.

A hivatalvezetõ – miután az e tárgyban tett törvényessé-
gi észrevételét Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormány-
zat Képviselõ-testülete (a továbbiakban: Képviselõ-testü-
let) nem fogadta el – a helyi önkormányzatokról szóló

2008/102. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 6317



1990. évi LXV. törvény 99. § (2) bekezdés a) pontja alap-
ján fordult az Alkotmánybírósághoz és kezdeményezte az
Ör. részbeni megsemmisítését.

II.

Az Alkotmánybíróság a rendelkezõ részben foglalt dön-
tését a következõkre alapozta:

1. Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezése:
„44/A. § (2) A helyi képviselõtestület a feladatkörében

rendeletet alkothat, amely nem lehet ellentétes a magasabb
szintû jogszabállyal.”

2. A Szabs.tv. indítvánnyal érintett rendelkezése:
„157. § (1) Aki
(…)
b) húszezer forintot meg nem haladó kárt okozva kész-

pénz-helyettesítõ fizetési eszközzel visszaélést, csalást,
szándékos rongálást,

(…)
követ el, úgyszintén, aki e cselekmények elkövetését meg-
kísérli, százezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.”

„157. § (3) Aki mûemléket, muzeális tárgyat, az állam-
határt, a megye-, város-, községhatár vagy a birtokhatár
megjelölésére szolgáló hivatalos jelet, tömegközlekedési
vagy távközlési eszközt, közúti jelzést, továbbá parkot
vagy az ahhoz tartozó felszerelést gondatlanul megrongál-
ja, százezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.”

„169. § (2) Az önkormányzatok 2000. március 1-jéig
kötelesek felülvizsgálni az önkormányzati rendeletekben
meghatározott szabálysértési rendelkezéseket, és azokat,
amelyek e törvény, illetve az egyes szabálysértésekrõl szó-
ló kormányrendelet rendelkezéseivel nincsenek összhang-
ban, vagy csak megismétlik a magasabb szintû jogszabá-
lyokban meghatározott szabálysértési tényállást, hatályon
kívül kell helyezniük.”

3. Az Ör. indítvánnyal érintett és vizsgált rendelkezése:
„15. § (1) Szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig terje-

dõ pénzbírsággal sújtható.
(…)
b. aki közterületen lévõ, vagy közterületrõl látható építmé-

nyen, épületen, mûtárgyon, közterületi berendezési tárgyon
valamint mûvészeti alkotáson falfirkát, graffitit helyez el.

(…)
(2) A szabálysértési törvény alkalmazásával el kell ko-

bozni azt a dolgot, amellyel a 15. § (1) bekezdés b) pontjá-
ban foglalt szabálysértést elkövették.”

III.

Az indítvány megalapozott.

1. Az indítványozó szerint az Ör. 15. § (1) bekezdés
b. pontja ellentétes a Szabs.tv. 169. § (2) bekezdésével és

ebbõl következõen az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésé-
ben foglaltakkal. A Szabs.tv. 169. § (2) bekezdése alapján
az önkormányzatok 2000. március 1-jéig kötelesek voltak
felülvizsgálni az önkormányzati rendeletekben meghatá-
rozott szabálysértési rendelkezéseket, és azokat, amelyek
a Szabs.tv., illetve az egyes szabálysértésekrõl szóló
218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet rendelkezéseivel nem
voltak összhangban, vagy csak megismételték a magasabb
szintû jogszabályokban meghatározott szabálysértési
tényállást, hatályon kívül kellett helyezniük.

A Szabs.tv. 157. § (1) bekezdés b) pontja alapján húsz-
ezer forintot meg nem haladó kárt okozva szándékos ron-
gálást követ el, úgyszintén, aki e cselekmények elköveté-
sét megkísérli, százezer forintig terjedõ pénzbírsággal
sújtható. A Szabs.tv. 157. § (3) bekezdése alapján, aki
mûemléket, muzeális tárgyat, az államhatárt, a megye-, vá-
ros-, községhatár vagy a birtokhatár megjelölésére szolgá-
ló hivatalos jelet, tömegközlekedési vagy távközlési esz-
közt, közúti jelzést, továbbá parkot vagy az ahhoz tartozó
felszerelést gondatlanul megrongálja, százezer forintig
terjedõ pénzbírsággal sújtható.

Az Ör. 15. § (1) bekezdésében meghatározott falfirka,
graffiti közterületen lévõ, vagy közterületrõl látható épít-
ményen, épületen, mûtárgyon, közterületi berendezési tár-
gyon, valamint mûvészeti alkotáson történõ elhelyezése
olyan szándékosan vagy gondatlanságból elkövetett cse-
lekmény, amely idegen tárgy megrongálásával kárt okoz,
és az okozott kár mértékétõl függõen az elkövetõ személy
a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény
324. §-ában meghatározott rongálás bûncselekményét
vagy a Szabs.tv. 157. § (1) bekezdés b) pontjában, illetve
a 157. § (3) bekezdésében meghatározott rongálás sza-
bálysértését követi el. A rongálás szabálysértése a
Szabs.tv. alapján 100.000.- Ft-ig terjedõ pénzbírsággal
sújtható. Ezzel szemben az Ör. 15. § (1) bekezdés b. pont-
jában meghatározott falfirka, graffiti elhelyezésével elkö-
vetett rongálás csak 30.000.- Ft pénzbírsággal sújtható. Az
Ör. indítvánnyal támadott rendelkezése nincs összhangban
a Szabs.tv. 157. § (1) bekezdés b) pontjának és (3) bekez-
désének rendelkezéseivel, ezért a Képviselõ-testületnek
2000. március 1-jéig az Ör. 15. § (1) bekezdés b. pontját
hatályon kívül kellett volna helyeznie. Mivel ezt a Képvi-
selõ-testület – még a törvényességi észrevétel ellené-
re – sem tette meg, ezért az Ör. 15. § (1) bekezdés b. pont-
ja ellentétes a Szabs.tv. 169. § (2) bekezdésével, s ez sérti
az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdését, amely szerint a he-
lyi képviselõ-testület a feladatkörében rendeletet alkothat,
amely nem lehet ellentétes a magasabb szintû jogsza-
bállyal. A kifejtettekre tekintettel az Alkotmánybíróság az
Ör. 15. § (1) bekezdés b. pontját alkotmányellenesség
miatt megsemmisítette.

2. Az Ör. 15. § (2) bekezdése alapján a szabálysértési
törvény alkalmazásával el kell kobozni azt a dolgot,
amellyel a 15. § (1) bekezdés b. pontjában foglalt szabály-
sértést elkövették, illetve az Ör. 15. § (3) bekezdése alap-
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ján az Ör. 15. § (1) bekezdés b. pontjában meghatározott
szabálysértés miatt a közterület-felügyelõ helyszíni bírsá-
got szabhat ki. Az Ör. 15. § (2) bekezdésének rendelkezé-
se és a (3) bekezdés „ , és b)” szövegrésze az Ör. 15. §
(1) bekezdés b. pontjának megsemmisítésével önmagá-
ban értelmetlenné vált, mivel olyan önkormányzati rende-
letben megállapított szabálysértési tényállás esetére bizto-
sítja az elkobzás lehetõségét, illetve a helyszíni bírság ki-
szabását, amely önkormányzati rendeletben megállapított
szabálysértési tényállás az Alkotmánybíróság e határozata
alapján megszûnt. Az Alkotmánybíróság a 26/1992.
(IV. 30.) AB határozatában elvi éllel mutatott rá, hogy „a
világos, érthetõ és megfelelõen értelmezhetõ normatarta-
lom a normaszöveggel szemben alkotmányos követel-
mény. A jogbiztonság – amely az Alkotmány 2. § (1) be-
kezdésében deklarált jogállamiság fontos eleme – megkö-
veteli, hogy a jogszabály szövege értelmes és világos, a
jogalkalmazás során felismerhetõ normatartalmat hordoz-
zon.” (ABH 1992, 135, 142.) Ezért az Alkotmánybíróság
az Ör. 15. § (1) bekezdés b. pontja megsemmisített rendel-
kezésével való szoros összefüggése okán az Ör. 15. §
(2) bekezdését és a (3) bekezdés „ , és b)” szövegrészét is
megsemmisítette.

A határozat Magyar Közlönyben történõ közzététele az
Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény
41. §-án alapul.

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

Dr. Kovács Péter s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 1415/H/2007.

Az Alkotmánybíróság
102/2008. (VII. 11.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenessé-
gének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában
meghozta a következõ

határozatot:

Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy Rábapatona
Község Önkormányzata Képviselõ-testületének a közterü-
letek használatáról szóló 17/2005. (IX. 15.) rendelete

2. számú melléklete 9. pontja alkotmányellenes, ezért azt
megsemmisíti.

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

INDOKOLÁS

I.

Az indítványozó Rábapatona Község Önkormányzata
Képviselõ-testületének a közterületek használatáról szóló
17/2005. (IX. 15.) rendelete (a továbbiakban: Ör.) 2. szá-
mú melléklet 9. pontjában megállapított, a mozgóbolti,
mozgóárusi tevékenységre vonatkozó díjtétel alkotmány-
ellenességének megállapítását és e rendelkezés megsem-
misítését kérte az Alkotmánybíróságtól.

Az indítványozó egy országos hálózattal rendelkezõ,
mozgóbolti tevékenységet vállalkozók bevonásával végzõ
gazdálkodó szervezet, amely a különbözõ önkormányza-
tok közigazgatási területén engedély alapján mozgóbolti
tevékenységet végez. Rábapatona Község Önkormányza-
tának Képviselõ-testülete (a továbbiakban: Képviselõ-
testület) az Ör. 19. § (2) bekezdésében 2005. november
1-jei hatállyal a mozgóbolt és a mozgóárus vonatkozásá-
ban a közterület használatáért fizetendõ díjtételt
5000 Ft/nap+Áfa összegben állapította meg. Az indítvá-
nyozó szerint ez a közterület-használati díj indokolatlan és
jogellenesen magas volt. A Képviselõ-testület 2006. ja-
nuár 1-jével az Ör.-t a módosításáról szóló 24/2005.
(XII. 15.) rendelettel módosította, ettõl az idõponttól a
mozgóboltból történõ értékesítés esetén a közterület hasz-
nálat díja 2500 Ft/nap.

Az indítványozó szerint az Ör. módosított 2. számú mel-
léklete 9. pontja több okból is alkotmányellenes. Az Al-
kotmány 70/A. §-ában foglalt diszkrimináció tilalmába üt-
közik és „indokolatlanul hátrányos helyzetbe hozza a moz-
góbolti, illetve mozgóárusi tevékenységet végzõ piaci sze-
replõket a többi kereskedõhöz képest” a lényegesen maga-
sabb, napi 2500 Ft-os közterület-használati díj megállapí-
tásával. Az Alkotmánynak a gazdasági verseny szabadsá-
gát deklaráló 9. § (2) bekezdésével is ellentétes ez a sza-
bályozás, amely az egyes „piaci szereplõket leküzdhetet-
len versenyhátrányba hozta”. Az indítványozó példaként
kiszámolta, hogy egy hónapos állandó árusítás esetén a
mozgóbolt üzemeltetõje egy hasonló nagyságú lakókocsi-
ról értékesítõ kereskedõ közel négy éves díját köteles meg-
fizetni. Az indítványozó megjegyezte továbbá, hogy sta-
tisztikái szerint a Rábapatonát érintõ 2004. évi teljes árbe-
vétele kevesebb volt, mint a közterület használatáért fize-
tendõ díj. Az indítványozó az alkotmányellenesség alátá-
masztásaként hivatkozott az Alkotmánybíróságnak a
38/1998. (IX. 23.) AB határozatában (ABH 1998, 454.; a
továbbiakban: Abh.) és a 21/2003. (IV. 18.) AB határoza-
tában (ABH 2003, 784.) megfogalmazott álláspontjára.
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II.

1. Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezései:
„9. § (2) A Magyar Köztársaság elismeri és támogatja a

vállalkozás jogát és a gazdasági verseny szabadságát.”
„70/A. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a terüle-

tén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve
az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés,
nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy
más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás,
vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbség-
tétel nélkül.”

2. Az Ör. indítvánnyal érintett rendelkezései:

„A közterület használat díjtételei.

A közterület használat módja:
A díjszabás
mértéke*:

1. Árusítófülke

pavilon

lakókocsi 200 Ft/m2/hó

automata

2. Reklámtábla: 1 m2 táblaméretig 300 Ft/m2/hó

1–3 m2 táblaméretig 900 Ft/m2/hó

3 m2 feletti táblamé-
retig

1800 Ft/m2/hó

Köztéri bútorok 100 Ft/m2/nap

3. Építési munkával kapcsolatos közterü-
let használat 10 Ft/m2/nap

4. Idényjellegû alkalmi és mozgó árusítás,

javító, szolgáltató tevékenység, 150 Ft/m2/nap

zsûrizett termékek vására,

õstermelõi árusítás

5. Búcsú, vásár, és egyéb községi rendez-
vény

(pl. falunap) alkalmával mutatványos,

bazár, sátor, asztal stb. elhelyezésére 200 Ft/m2/nap

nyereségérdekeltségû szabadtéri

rendezvények

6. Vendéglátó elõkert kialakítása 300 Ft/m2/hó

7. Cirkusz és egyéb mutatványos rendez-
vények

40 Ft/m2/nap

8. Kijelölt tárolóhelyen:

a. tehergépjármû tárolási díja
(3,5 t-ig )

1000 Ft/db/hó

b. teher- és szem.száll.jármû
(3,5–15 t-ig)

2000 Ft/db/hó

c. jármûszerelvények (15 t felett) 6000 Ft/db/hó

d. pótkocsi, erõgép, és egyéb jármû A fenti összeg a
t súly szerint

A közterület használat módja:
A díjszabás
mértéke*:

e. hatósági jelzéssel nem rendel-
kezõ

15 t-ig:
2000 Ft/db/hó

jármûvek, tárolása 15 t felett
a fenti díjtétele-

ket kell
alkalmazni

9. Mozgóbolt, mozgóárus 2500 Ft/nap

10. Közmû elhelyezésére szolgáló anya-
gok, eszközök, gépek, építmények,

egyéb létesítmények 300 Ft/m2/hó

* A díjtételek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.”

III.

Az indítvány megalapozott.

1. Az Alkotmánybíróság számos határozatában értel-
mezte az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésében foglalt
rendelkezést, amelynek értelmében a Magyar Köztársaság
területén az emberi, illetve az állampolgári jogok, bármely
megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, val-
lás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi
származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti
különbségtétel nélkül minden személyt megilletnek. Kö-
vetkezetesen érvényesített álláspontja szerint a diszkrimi-
náció tilalma elsõsorban az alkotmányos alapjogok terén
tett megkülönböztetésekre terjed ki. Abban az esetben, ha
a megkülönböztetés nem emberi jog vagy alapvetõ jog te-
kintetében történt, az eltérõ szabályozás alkotmányelle-
nessége akkor állapítható meg, ha az az emberi méltóság-
hoz való jogot is sérti. Az Alkotmánybíróság ez utóbbi
körben viszont kizárólag akkor ítéli alkotmányellenesnek
a jogalanyok közötti megkülönböztetést, ha a jogalkotó
önkényesen, ésszerû indok nélkül tett különbséget az azo-
nos szabályozási körbe tartozó jogalanyok között [9/1990.
(IV. 25.) AB határozat, ABH 1990, 46, 48.; 21/1990.
(X. 4.) AB határozat, ABH 1990, 73, 77–78.; 61/1992.
(XI. 20.) AB határozat, ABH 1992, 280, 282.; 35/1994.
(VI. 24.) AB határozat, ABH 1994, 197, 203.].

Az Alkotmánybíróság azt is kimondta: a megkülönböz-
tetés tilalma nem jelenti azt, hogy minden megkülönbözte-
tés tilos. A hátrányos megkülönböztetés tilalma arra vonat-
kozik, hogy a jognak mindenkit egyenlõként (egyenlõ
méltóságú személyként) kell kezelnie és az egyéni szem-
pontok azonos mértékû figyelembevételével kell a jogo-
sultságok és kedvezmények elosztása szempontjait meg-
határozni [9/1990. (IV. 25.) AB határozat, ABH 1990, 46,
48.]. A diszkrimináció tilalmából tehát nem következik az,
hogy az állam – a különbözõ élethelyzetekben lévõkre te-
kintettel – ne különböztethetne, feltéve, hogy ezzel az al-
kotmányos követelményeket nem sérti. Az Alkotmánybí-
róság szerint az állam joga – és bizonyos körben kötele-
zettsége is –, hogy a jogalkotás során figyelembe vegye az
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emberek között ténylegesen meglévõ különbségeket
[61/1992. (XI. 20.) AB határozat, ABH 1992, 280, 282.;
74/1995. (XII. 15.) AB határozat, ABH 1995, 369,
373–374.].

A diszkrimináció vizsgálatánál az elsõ eldöntendõ kér-
dés, hogy az adott szabályozás tekintetében állított megkü-
lönböztetés egymással összehasonlítható alanyi körre vo-
natkozik-e [49/1991. (IX. 27.) AB határozat, ABH 1991,
246, 249.; 432/B/1995. AB határozata, ABH 1995, 789,
792.]. Ebben az ügyben a közterületi engedély alapján kis-
kereskedelmi tevékenységet végzõk [a kereskedelemrõl
szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § k) pontja] alkotnak az
adott szabályozás tekintetében homogén csoportot.

A közterület használatáért fizetendõ díj, ahogyan azt az
Alkotmánybíróság az Abh-ban is megállapította „a közte-
rület használatának ellenértéke. Ennek megfelelõen a köz-
terület-használat díjának alapvetõen a közterület-haszná-
lat értékét befolyásoló tényezõkhöz (a terület nagysága, a
településen belüli elhelyezkedése, a használat módja, idõ-
tartama stb.) kell igazodnia. A közterület-használók között
a közterület-használati díj mértéke tekintetében e tényezõk
alapján tett megkülönböztetés nem tekinthetõ alkotmány-
ellenesnek” (ABH 1998, 454, 456.).

A jelen ügyben a Képviselõ-testület a közterület tényle-
ges használatától (terület, idõtartam) függetlenül, a többi
közterületi engedély alapján végzett kiskereskedelmi tevé-
kenységekhez (árusító fülke, pavilon, lakókocsi, idényjel-
legû alkalmi és mozgó árusítás stb.) képest jelentõsen na-
gyobb összegben állapította meg a mozgóbolt és a mozgó
árusítás után fizetendõ közterület-használati díjat. Az Al-
kotmánybíróság az Abh-ban azt is hangsúlyozta, hogy a
„közterület-használat díjának olyan szabályozása, amely a
közterület-használat értékét meghatározó tényezõk azo-
nossága esetén, a szolgáltatástól független, annak értékét
nem befolyásoló szempontok alapján kirívóan magas díjfi-
zetési kötelezettséget ír elõ egyes vállalkozókra és ezzel
megkülönböztetést tesz a közterületet használó vállalko-
zók között, önkényes, ezért alkotmányellenes” (ABH
1998, 454, 456–457.). Az Alkotmánybíróság a 21/2003.
(IV. 18.) AB határozatban megerõsítette, hogy alkotmá-
nyosan nem indokolható az a szabályozás, amikor a közte-
rület-használati díjat olyan szempontokra alapítják, ame-
lyek a közterület használatával nincsenek összefüggésben,
s ezzel a díj mértéke tekintetében nem releváns szempont
alapján, önkényesen, ésszerû indok nélkül tesznek megkü-
lönböztetést a közterületet azonos feltételek mellett hasz-
nálók között (ABH 2003, 784, 789.).

Minderre tekintettel az Alkotmánybíróság megállapí-
totta, hogy az Ör. 2. számú melléklet 9. pontja indokolatla-
nul tesz különbséget a közterületen értékesítést végzõk kö-
zött, ami így az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésében
megfogalmazott diszkrimináció tilalmát sérti, ezért azt
megsemmisítette.

2. Mivel az Alkotmánybíróság az Ör. 2. számú mellék-
let 9. pontja alkotmányellenességét az Alkotmány 70/A. §

(1) bekezdésébe ütközése miatt megállapította, ezért az
Alkotmány 9. § (2) bekezdése állított sérelmének vizsgá-
latát az eddigi gyakorlatát követve [31/1991. (VI. 5.) AB
határozat, ABH 1991, 133, 136.] mellõzte.

A határozat Magyar Közlönyben történõ közzététele az
Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény
41. §-án alapul.

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

Dr. Kovács Péter s. k.,
elõadó alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 438/B/2006.

Az Alkotmánybíróság
103/2008. (VII. 11.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenessé-
gének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában
meghozta a következõ

határozatot:

1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy Szár Köz-
ség Önkormányzata Képviselõ-testülete a zajvédelem he-
lyi szabályozásáról szóló 8/2007. (IV. 27.) rendeletének
3. §-a és melléklete alkotmányellenes, ezért azokat meg-
semmisíti.

2. Az Alkotmánybíróság Szár Község Önkormányzata
Képviselõ-testületének a zajvédelem helyi szabályozásá-
ról szóló 8/2007. (IV. 27.) rendeletének 7. §-a alkotmány-
ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irá-
nyuló indítványt elutasítja.

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

INDOKOLÁS

I.

1. Az indítványozó Szár Község Önkormányzata Kép-
viselõ-testületének a zajvédelem helyi szabályozásáról
szóló 8/2007. (IV. 27.) rendeletének (a továbbiakban: Ör.)
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moz gó áru sí tók ra vo nat ko zó 3. § és 7. §-ai al kot mány el le -
nes sé gé nek meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí té sét kér te. 

Az in dít vá nyo zó el sõ sor ban va sár nap vé gez Szár köz -
ség ben moz gó bol ti te vé keny sé get: a meg ren delt áru kat
cuk rá sza tá ból ház hoz szál lít ja, meg ér ke zé sét pe dig hang -
jel zés sel jel zi. Ál lás pont ja sze rint az Ör. 3. §-a el len té tes a
zaj- és rez gés ter he lé si ha tár ér té kek meg ál la pí tá sá ról szó ló
8/2002. (III. 22.) KöM–EüM együt tes ren de let (a továb -
biakban: R1.) ren del ke zé se i vel, mi vel az Ör. mel lék le te
sze rin ti ha tár ér té ke ket egy sé ge sen ál la pí tot ta meg, és nem
vet te fi gye lem be, hogy az R. a zaj for rás jel le gé tõl, for rá sá -
tól füg gõ (hely hez kö tött, épí tõ ipa ri te vé keny ség bõl szár -
ma zó stb.) dif fe ren ci ált ha tár ér ték-elõ írá so kat tar tal maz. A 
dif fe ren ci á lat lan sza bá lyo zás mi att az Ör. tá ma dott ren del -
ke zé se el len té tes az Al kot mány 44/A. § (2) be kez dé sé vel. 

2. Az in dít vá nyo zó az Ör. 7. §-ának al kot má nyos sá gát
azon az ala pon vi tat ja, hogy a köz te rü le ten tör té nõ ér té ke -
sí tés ese tén hir de tés vagy fi gye lem fel hí vás cél já ra szol gá -
ló han go sí tá so kat oko zó esz köz szom ba ti és va sár na pi
hasz ná la tá nak kor lá to zá sa, il le tõ leg til tá sa csak a moz gó -
bol ti te vé keny sé get vég zõ vál lal ko zók te vé keny sé gét kor -
lá toz za, még hoz zá pro tek ci o nis ta mó don, a he lyi vál lal ko -
zók vé del me ér de ké ben, ami sér ti az Al kot mány 70/A. §
(1) be kez dé sét. 

Az in dít vá nyo zó sze rint a sza bá lyo zás az egyéb hely zet
sze rin ti kü lönb ség té tel al kot má nyi ti lal má ba üt kö zik, mi -
vel a vi ta tott ren del ke zés nem a zaj ter he lés mér té ke, ha -
nem an nak cél ja (moz gó bol ti ér té ke sí tés) sze rint tilt ja a
han go sí tó esz köz al kal ma zá sát. Az in dít vá nyo zó en nek
alá tá masz tá sá ra elõ ad ta, hogy a moz gó bol ti ér té ke sí tés hez
kö tött zaj ter he lés egyéb ként nem ha lad ja meg az Ör.-ben
elõ írt mér té ket. Az in dít vá nyo zó – al kot má nyi ren del ke -
zés re való hi vat ko zás és nor ma kont roll-ké re lem nél kül –
hi á nyol ta azt, hogy az Ör. nem ren del ke zik ar ról, hogy a
zaj szint-ér té ket a zaj kel tõ nél, zaj vé dett vagy egyéb he lyen
kell mér ni. Emel lett azt is, hogy a tá ma dott nor má ból nem
de rül ki, mi lyen sza bá lyok vo nat koz nak az Ör. ál tal nem
ren de zett kér dé sek re.

Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa so rán be sze rez te Szár Köz -
ség Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü le té nek vé le mé nyét. 

II. 

1. Az Al kot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei: 
„44/A. § (2) A he lyi kép vi se lõ tes tü let a fel adat kör ében

ren de le tet al kot hat, amely nem le het el len té tes a ma ga sabb 
szin tû jog sza bállyal.”

(…)
„70/A. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a te rü le -

tén tar tóz ko dó min den sze mély szá má ra az em be ri, il let ve
az ál lam pol gá ri jo go kat, bár mely meg kü lön böz te tés, ne -
ve ze te sen faj, szín, nem, nyelv, val lás, po li ti kai vagy más
vé le mény, nem ze ti vagy tár sa dal mi szár ma zás, va gyo ni,
szü le té si vagy egyéb hely zet sze rin ti kü lönb ség té tel
 nélkül.”

2. Az Ör. in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei: 
„3. § (1) A zaj for rás ból szár ma zó kül sõ kör nye ze ti zaj -

ter he lés nem ha lad hat ja meg a mel lék let ben sze rep lõ zaj -
ter he lé si ha tár ér té ke ket.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti zaj ter he lé si ha tár ér ték tel -
je sü lé sé tõl füg get le nül a zaj for rás ból szár ma zó zaj egyen -
ér té kû A-hang nyo más szint je a meg íté lé si idõ 5%-át meg -
ha la dó – a meg íté lé si idõ ben összeg zett – idõ tar tam ban
nem ha lad hat ja meg 10 dB-nél na gyobb mér ték ben a mel -
lék let ha tár ér té ke it.”

(…)
„7. § Köz te rü le ten tör té nõ ér té ke sí tés ese tén hir de tés,

vagy fi gye lem fel hí vás cél já ra szol gá ló han go sí tá so kat
oko zó esz köz hasz ná la ta hét köz nap és szom ba ton 8 és
12 ó ra, va la mint 17 és 19 óra kö zött en ge dé lye zett, va sár -
nap ti los.”

3. Az Ör. mel lék le te: 
„A zaj for rás ból szár ma zó meg en ge dett meg íté lé si szint

LAM dB

Sor-
szám Te rü le ti funk ció

Meg en ge dett meg íté lé si szint LAM dB

nap pal
 (6–18h)

át me ne ti idõ -
szak (18–22h
és mun ka szü -
ne ti na po kon

6–22 h)

éj jel 
(22–06 h)

1. Hét vé gi há zas te rü let, vé dett 
ter mé sze ti te rü let ki je lölt 
ré sze

45 40 35

2. La kó te rü let2 501 451 40

3. Egyéb öve ze tek 60 55 50 

1A ker tek pi he nést szol gá ló te rü le tén, te rasz, pi he nõ-, dísz kert, va la mint a pi -
he nés re, sza bad idõ el töl tés re szol gá ló köz te rü let; park, ját szó tér terü letén is.

2 Te le pü lé si gyûj tõ út (Rá kó czi F. utca) köz vet len kö ze lé ben és azok ten -
ge lyé tõl mért 50 mé te res sáv ban leg fel jebb 10 dB-lel ma ga sabb zaj szint en -
ged he tõ meg.”

III.

Az in dít vány rész ben meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság el sõ ként azt vizs gál ta, hogy a
Kép vi se lõ-tes tü let meg sér tet te-e az Al kot mány 44/A. §
(2) be kez dé sét az zal, hogy nem az R1. osz tá lyo zá sát kö -
ve tõ, kör nye ze ti zaj ter he lés for rá sá ul szol gá ló te vé keny sé -
gen ala pu ló dif fe ren ci ált, ha nem te vé keny ség-füg get len,
egy sé ges ha tár ér ték-elõ írá so kat al ko tott. Mi vel az Ör.
3. §-a sze rin ti kor lá to zás al kot má nyos sá ga csak az Ör.
mel lék le té be fog lalt, a vé den dõ te rü let funk ció sze rin ti ha -
tár ér té kek vizs gá la ta alap ján ítél he tõ meg, ezért az Al kot -
mány bí ró ság – gya kor la tá nak meg fe le lõ en – szo ros össze -
füg gés okán az al kot má nyos sá gi vizs gá la tot ki ter jesz tet te
az Ör. mel lé kel té re is [3/1992. (I. 23.) AB ha tá ro zat, ABH
1992, 329, 330.; 26/1995. (V. 15.) AB ha tá ro zat, ABH
1995, 123, 124.; 2/1998. (II. 4.) AB ha tá ro zat, ABH 1998,
41, 46.; 16/1998. (V. 8.) AB ha tá ro zat, ABH 1998, 140,
153.; 5/1999. (III. 31.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 75, 77.;
67/2006. (XI. 29. AB ha tá ro zat, ABH 2006, 971, 978.].
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1.1. A helyi önkormányzat rendeletalkotási hatáskörét
egyrészt az Alkotmány, másrészt a helyi önkormányzatok-
ról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.)
állapítja meg. Az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében
meghatározott egyik alkotmányos korlát szerint a helyi ön-
kormányzat feladatkörében rendeletet alkothat, amely
azonban nem lehet ellentétes a magasabb szintû jogsza-
bállyal. Az Ötv. 16. § (1) bekezdése pedig elõírja, hogy a
képviselõ-testület a törvény által nem szabályozott helyi
társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá a törvény fel-
hatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati
rendeletet alkot. Az Ötv. 8. § (1) bekezdése – a helyi köz-
szolgáltatások körében – többek között, az önkormányza-
tok által ellátandó közfeladatként jelöli ki az épített és ter-
mészeti környezet védelmét. A környezet védelmének ál-
talános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továb-
biakban: Kt.) 46. § (1) bekezdésének c) pontja a helyi ön-
kormányzatok környezetvédelmi feladati között külön is
kiemeli, hogy a települési önkormányzatok a környezet
védelme érdekében a környezetvédelmi feladatok megol-
dására önkormányzati rendeletet bocsátanak ki, illetve ha-
tározatot hoznak. A helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális aláren-
deltségû szervek feladat- és hatásköreirõl szóló 1991. évi
XX. törvény 85. § (1) bekezdésének e) pontja szerint a te-
lepülési önkormányzat képviselõ-testületének feladat- és
hatáskörébe tartozik a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabá-
lyok megállapítása.

A Kt. 48. § (1) bekezdése szerint a települési önkor-
mányzat képviselõ-testülete – törvényben vagy kormány-
rendeletben meghatározott módon és mértékben – illeté-
kességi területére a más jogszabályokban elõírtaknál kizá-
rólag nagyobb mértékben korlátozó környezetvédelmi
elõírásokat határozhat meg. A Kt. 89. § (3) bekezdése sze-
rint pedig a határértéket a miniszter – az érdekelt miniszte-
rekkel együttesen kiadott – rendeletben, vagy rendeletben
meghatározott esetekben a környezetvédelmi hatóság álla-
pítja meg.

Az Alkotmánybíróság már foglalkozott az általános
(miniszter rendeletben) meghatározott határértékek és az
önkormányzati zajvédelmi rendeletalkotás viszonyával.
Az Alkotmánybíróság elismerte, a helyi önkormányzatok
rendeletalkotási hatásköre kiterjed a törvényhozó és Kor-
mány rendeletében megállapított szabályozáshoz képest
nagyobb mértékben korlátozó elõírások meghatározására
(937/B/2000. AB határozat, ABH 2004, 1893, 1900.) ille-
tékességi területének a helyi specialitások figyelembevé-
telével kijelölt egy részén. [34/2008. (IV. 3.) AB határozat,
ABK 2008. április] A települési önkormányzat képvise-
lõ-testülete azonban önálló, új határértékeket nem állapít-
hat meg, mivel erre a Kt. felhatalmazása alapján csak mi-
niszter rendeletben, vagy egyedi ügyekben a környezetvé-
delmi hatóság jogosult.

Az R1. egyrészt a környezeti zaj és rezgés elleni véde-
lem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 2. § p) pontja szerinti

zajtól védendõ területekre (pl. lakó-, üdülõ-, zöldterület) a
zajt kiváltó tevékenységtõl, a zajforrástól (üzemi létesít-
mény, közlekedés, építõipari tevékenység) függõen (R1.
1–3. számú mellékletei), illetõleg a Korm r. 2. § q) pontja
szerinti zajtól védendõ épületek zajtól védendõ helyiségei-
nek (kórtermekben, lakószobákban stb.) osztályozásától
függõen, két (nappali és éjjeli) napszakra figyelemmel ál-
lapítanak meg határértékeket (R1. 4. számú melléklete).
Figyelemmel arra, hogy az Ör. 3. §-a és melléklete egy-
részt egységesen, a zajforrás által kibocsátott zajterhelésre
és a környezeti zajforrás hatásterületének területi funkció-
ja alapján, másrészt nem kettõ, hanem három (nappali, éj-
jeli és átmeneti) napszak figyelembevételével határozta
meg a határértékeket, tartalmilag új határértékeket állapí-
tott egyes, az R1. által szabályozott tevékenységekre
(pl. építõipari kivitelezési tevékenység).

A fentiek alapján Szár Község Önkormányzatának Kép-
viselõ-testülete túlterjeszkedett a törvényekben megállapí-
tott jogalkotói hatáskörén, figyelmen kívül hagyva a Kt.
89. § (3) bekezdése szerinti korlátozás miszerint az általá-
nos határértékeket e törvényi felhatalmazás alapján az
R. határozza meg. A kifejtettek alapján az Ör. 3. §-a és
melléklete sérti az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdését,
ezért azokat az Alkotmánybíróság megsemmisítette.

2. Az Alkotmánybíróság ezt követõen azt vizsgálta,
hogy az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésébe foglalt
diszkriminációtilalom követelményét megsértette-e a jog-
alkotó akkor amikor a mozgóbolti értékesítést kizárólag
elõsegítõ, hirdetés, vagy figyelemfelhívás céljára szolgáló
hangosító eszköz használatát hétköznapon és szombaton
8.00 és 12.00 között engedélyezte, vasárnap pedig egész
nap megtiltotta, függetlenül attól, hogy azok milyen zajter-
helést jelentenek a környezetre.

2.1. Az Ör. 4–7. §-ai – egyebek mellett – ipari termelõ,
szolgáltató létesítmények és telephelyek mûködésével
kapcsolatos, valamint a szolgáltatásnyújtással és családi
rendezvényekkel összefüggõ zajvédelmi elõírásokat tar-
talmaznak. Egyes elõírások megszegését az Ör. 8. §-a sza-
bálysértéssé minõsíti (pl. a bolt és raktárfeltöltésre, ven-
déglátó egységekben, kerthelyiségekben történõ zeneszol-
gáltatásra, közösségi rendezvényekre, szabad téren történõ
élõzene szolgáltatás, utcai zenélésre, éneklésre vonatkozó
tilalmak megszegése).

2.2. A Korm. r. 2. § i) pontja alapján a közterületen tör-
ténõ értékesítés esetén hirdetés vagy figyelemfelhívás cél-
jára szolgáló hangosító eszköz üzemi, szolgáltató tevé-
kenységhez használt zajforrásnak (berendezésnek) minõ-
sül. A Korm. r. 26. § (1) bekezdésének b) pontja szerint a
környezetvédelmi hatóság zajvédelmi bírság fizetésére
kötelezi a környezeti zajforrás üzemeltetõjét, ha az üze-
meltetõ az üzemi zajforrás elõidézésével az épületen belü-
li, jogszabályban megállapított zajterhelési határértékeket
túllépi. Mivel az Ör. támadott szabálya hétköznapon és
szombaton egyes napszakokra, továbbá vasárnap – függet-

2008/102. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 6323



lenül a zaj mértékétõl – egész napra zéró toleranciát ír elõ,
a közterületen történõ értékesítéshez kapcsolódó hangosí-
tás zajvédelmi bírság kiszabását vonja maga után. Az in-
dítványozó által kifogásolt, az Ör. 7. §-ába foglalt közterü-
leti értékesítéshez kapcsolódó magatartást az Ör. ugyan
nem minõsíti szabálysértéssé, de a támadott szabály – a
fent kifejtettek alapján – nem minõsül szankció nélküli
szabálynak, ezért annak alkotmányossága érdemben vizs-
gálható.

2.3. Szár Község Önkormányzatának Képviselõ-testü-
lete az alkotmánybírósági megkeresésre adott válaszában
kifejtette, hogy a szabályozás indoka a helyi lakosok
egészséges életkörülményeinek védelme, a pihenéshez
való joguk biztosítása. A Képviselõ-testület álláspontja
szerint a kifogásolt szabályozás nem tesz különbséget a
vállalkozások székhelye szerint, továbbá nem érinti a vál-
lalkozási tevékenység (mozgóbolti értékesítés) engedélye-
zését.

Az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdése az Alkotmánybí-
róság gyakorlata értelmében az egymással összehasonlít-
ható helyzetben lévõk között alkalmazott olyan különb-
ségtétellel szemben nyújt védelmet, amelynek nincs alkot-
mányosan elfogadható indoka. Ebbõl következõen nem
minden különbségtétel alkotmányellenes, hanem arra te-
kintettel fogalmazza meg a diszkrimináció tilalmát, hogy a
jognak mindenkit egyenlõként, egyenlõ méltóságú sze-
mélyként kell kezelnie. [9/1990. (IV. 25.) AB határozat,
ABH 1990, 46, 48–49.]

A megkülönböztetés alkotmányosságának megítélésé-
ben a mindenkori szabályozás tárgyi és alanyi összefüggé-
sébõl kell kiindulni, s az egyenlõségnek az adott tényállás
lényeges elemeire tekintettel kell fennállnia. A megkülön-
böztetés tilalmába ütközik, ha az adott szabályozási kon-
cepción belül eltérõ szabályozás vonatkozik valamely cso-
portra, kivéve, ha annak kellõ súlyú alkotmányos indoka
van. Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint az
azonos helyzetben lévõk között nem alapjogok tekinteté-
ben tett megkülönböztetés csak akkor tekinthetõ alkot-
mányellenesnek, ha nincs ésszerû indoka, tehát önkényes,
végsõ soron az emberi méltósághoz való jogot sérti. Töret-
len a gyakorlat abban, hogy amikor az Alkotmány
70/A. §-ának sérelme a kérdés – és a megkülönböztetés
nem alapjogra vonatkozik –, az Alkotmánybíróság egy-
részt azt vizsgálja, hogy a jogalkotó összehasonlítható
helyzetben lévõ jogalanyok között tett-e megkülönbözte-
tést, másrészt azt, hogy az összehasonlítható helyzetben
lévõ jogalanyok közötti különbségtételnek van-e tárgyila-
gos megítélés szerint ésszerû indoka. [21/1990. (X. 4.) AB
határozat, ABH 1990, 73, 77–79.; 16/1991. (V. 20.) AB
határozat, ABH 1991, 62.; 61/1992. (XI. 20.) AB határo-
zat, ABH 1992, 280–282.; 21/2007. (III. 29.) AB határo-
zat, ABH 2007, 304, 307.]

2.4. A támadott szabályozás a közterületi értékesítési te-
vékenységhez nem szükségszerûen kapcsolódó hirdetést
és figyelemfelhívás céljára szolgáló hangosító eszköz

használatát tiltja a hétköznap és szombat egyes idõszakai-
ban, továbbá vasárnap egész nap. Az Ör. 7. §-a minden
közterületen értékesítést folytató vállalkozóra azonos mó-
don vonatkozik, így nem áll fenn megkülönböztetés a sza-
bályozással érintett jogalanyok vonatkozásában, különö-
sen nem kezeli eltérõen a szabályozás a helyi és nem helyi
vállalkozókat, ezért az Alkotmánybíróság az Ör. 7. §-a al-
kotmányellenességének megállapítására és megsemmisí-
tésére irányuló indítványt – az Alkotmány 70/A. § (1) be-
kezdésének vonatkozásában – elutasította.

A határozat Magyar Közlönyben való közzététele az
Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény
41. §-án alapul.

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

Dr. Kovács Péter s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 701/B/2007.

Az Alkotmánybíróság
104/2008. (VII. 11.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság
által országos népszavazás kezdeményezésére irányuló
aláírásgyûjtõ ív mintapéldánya és az azon szereplõ kérdés
hitelesítése tárgyában hozott határozat ellen benyújtott ki-
fogás alapján meghozta a következõ

határozatot:

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság
166/2008. (III. 26.) OVB határozatát helybenhagyja.

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

INDOKOLÁS

I.

1. Az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban:
OVB) a 166/2008. (III. 26.) OVB határozatával (a továb-
biakban: OVBh.) hitelesítette a magánszemély által
benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírás-

6324 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/102. szám



gyûjtõ ívének mintapédányát. Az aláírásgyûjtõ íven az
alábbi kérdés szerepel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a 2003.
évi CXIII. törvény az Európai Parlament tagjainak válasz-
tásáról úgy módosuljon, hogy 20 000 választópolgár alá-
írásával hitelesített érvényes ajánlásának megszerzése ese-
tén a választáson ne csak a pártok, hanem az Egyesülési
jogról szóló 1989. évi II. törvényben foglaltak szerint nyil-
vántartásba vett bármelyik társadalmi szervezet állíthas-
son listát?” Az OVBh. indokolása szerint az aláírásgyûjtõ
ív a törvényben meghatározott formai, valamint a népsza-
vazásra feltenni javasolt kérdésre vonatkozó tartalmi kö-
vetelményeknek eleget tesz, ezért hitelesítésének akadálya
nincs.

Az OVBh. a Magyar Közlöny 2008. évi 52. számában,
2008. március 28. napján jelent meg. A választási eljárás-
ról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 130. §
(1) bekezdése szerint az OVB-nek az aláírásgyûjtõ ív, il-
letõleg a konkrét kérdés hitelesítésével kapcsolatos dönté-
se elleni kifogást a határozat közzétételét követõ tizenöt
napon belül lehet benyújtani. Az OVBh. ellen 2008. április
10-én, a törvény által elõírt határidõn belül nyújtottak be
kifogást. Az Alkotmánybíróság a Ve. 130. § (3) bekezdé-
sére tekintettel a kifogást soron kívül bírálta el.

2. A kifogást tevõ álláspontja szerint az ügydöntõ nép-
szavazás kezdeményezõje által megfogalmazott kérdés az
Alkotmány 28/C. § (5) bekezdésének d) pontjába foglalt
tiltó rendelkezésbe ütközik. Nézete szerint az Európai Par-
lament képviselõi megválasztásának szabályozása az Or-
szággyûlés, mint szerv alakításának a kérdései közé tarto-
zik. Az Országgyûlésnek az Európai Parlament tagjainak
megválasztására vonatkozó döntése ezért az Országgyûlés
létrehozásával közvetlenül összefüggõ kérdés. Tekintettel
arra, hogy az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdésének
d) pontja valamennyi szervezetalakítási kérdésben kizárja
a népszavazást, ezért az Országgyûlés tekintetében az
Európai Parlament képviselõi megválasztásának módja
sem lehet népszavazási kezdeményezés tárgya, így az
OVB-nek a kérdés hitelesítését meg kellett volna tagadnia.
A kifogást tevõ fenti érvelése alapján kéri az OVBh. meg-
semmisítését, és az OVB új eljárás lefolytatására való uta-
sítását.

II.

A kifogás elbírálásánál figyelembe vett jogszabályok:

1. 1. Az Alkotmány érintett rendelkezései:
„28/B. § (1) Országos népszavazás és népi kezdemé-

nyezés tárgya az Országgyûlés hatáskörébe tartozó kérdés
lehet.”

„28/C. § (5) Nem lehet országos népszavazást tartani:
(…)
d) az Országgyûlés hatáskörébe tartozó személyi és szer-

vezetalakítási (-átalakítási, -megszüntetési) kérdésekrõl,
(…)”

2. Az országos népszavazásról és népi kezdeményezés-
rõl szóló 1998. évi III. törvény érintett rendelkezései:

„10. § Az Országos Választási Bizottság megtagadja az
aláírásgyûjtõ ív hitelesítését, ha

(...)
b) a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani,
(...)”
„18. § Az Országos Választási Bizottság akkor tagadja

meg az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését, ha
a) a kérdés nem tartozik az Országgyûlés hatáskörébe,
b) a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvény-

ben foglalt követelményeknek,
c) az aláírásgyûjtõ ív nem felel meg a választási eljárás-

ról szóló törvényben foglalt követelményeknek.”

3. A Ve. érintett rendelkezései:
„117. § (1) Az Országos Választási Bizottság a jogsza-

bályi feltételeknek megfelelõ aláírásgyûjtõ ívet, illetõleg
kérdést a benyújtástól számított harminc napon belül hite-
lesíti.”

„130. § (1) Az Országos Választási Bizottságnak az alá-
írásgyûjtõ ív, illetõleg a konkrét kérdés hitelesítésével
kapcsolatos döntése elleni kifogást a határozat közzététe-
lét követõ tizenöt napon belül lehet – az Alkotmánybíró-
sághoz címezve – az Országos Választási Bizottsághoz be-
nyújtani.

(3) Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja
el. Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizott-
ság, illetõleg az Országgyûlés határozatát helybenhagyja,
vagy azt megsemmisíti, és az Országos Választási Bizott-
ságot, illetõleg az Országgyûlést új eljárásra utasítja.”

III.

A kifogás nem megalapozott.

A jelen ügyben az Alkotmánybíróság hatáskörét az Al-
kotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 1. §
h) pontja alapján a Ve. 130. §-a határozza meg. Az Alkot-
mánybíróság eljárása jogorvoslati eljárás, ezért az Alkot-
mánybíróság a kifogásban foglaltak alapján azt vizsgálja,
hogy az OVB az aláírásgyûjtõ ív hitelesítésének megtaga-
dása során az Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek
megfelelõen járt-e el [63/2002. (XII. 3.) AB határozat,
ABH 2002, 342, 344.]. Az Alkotmánybíróság e hatásköré-
ben eljárva is alkotmányos jogállásával és rendeltetésével
összhangban látja el feladatát [25/1999. (VII. 7.) AB hatá-
rozat, ABH 1999, 251, 256.].

A kifogás elõterjesztõje az OVB határozatával hitelesí-
tett kérdés alkotmányellenességét abban látja, hogy a tár-
sadalmi szervezetek európai parlamenti választásokon
való indulásának lehetõsége az Országgyûlés hatáskörébe
tartozó szervezetalakítási kérdés, amely az Alkotmány
népszavazási tilalmakat felsoroló rendelkezésébe ütközik.
Az Alkotmánybíróság megállapítja: az Európai Parla-
mentben a Magyar Köztársaság részére fenntartott képvi-
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selõi helyek betöltésére irányuló választási eljárás során a
listaállítás lehetõségének törvényi biztosítása az Ország-
gyûlés hatáskörébe tartozó kérdés, azonban semmiképp
nem tekinthetõ szervezetalakítási kérdésnek. Ebbõl követ-
kezõen az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányán szereplõ kérdés
nem ütközik az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdésében fel-
sorolt tiltó rendelkezésbe, az OVB eljárása során az Alkot-
mánynak és az irányadó törvényeknek megfelelõen eljárva
hozta meg döntését.

Mindezek alapján az Alkotmánybíróság az OVB orszá-
gos népszavazási kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívének
mintapéldányát hitelesítõ határozatát helybenhagyta.

Az Alkotmánybíróság – figyelemmel az OVB határoza-
tának a Magyar Közlönyben való megjelenésére – elren-
delte e határozatnak a Magyar Közlönyben való közzététe-
lét.

Dr. Paczolay Péter s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

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

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

Dr. Kovács Péter s. k., Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,
alkotmánybíró elõadó alkotmánybíró

Dr. Lévay Miklós s. k., Dr. Trócsányi László s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 423/H/2008.

Az Alkotmánybíróság
105/2008. (VII. 11.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenessé-
gének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában
meghozta a következõ

határozatot:

Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy Ikrény Köz-
ség Önkormányzat Képviselõ-testületének a közterület
használatáról alkotott 11/2005. (IX. 2.) önkormányzati
rendelete 2. számú melléklet I. b) pontja és a II. a) pontja
alkotmányellenes, ezért azokat megsemmisíti.

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

INDOKOLÁS

I.

Az indítványozó Ikrény Község Önkormányzat Képvise-
lõ-testületének a közterület használatáról alkotott 11/2005.
(IX. 2.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.)
2. számú mellékletében megállapított, az alkalmi, mozgóáru-
si, mozgóbolti tevékenységre vonatkozó díjtételek alkot-
mányellenességének megállapítását és e rendelkezések meg-
semmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.

Az indítványozó egy országos hálózattal rendelkezõ,
mozgóbolti tevékenységet vállalkozók bevonásával végzõ
gazdálkodó szervezet, amely a különbözõ önkormányza-
tok közigazgatási területén engedély alapján mozgóbolti
tevékenységet végez. Ikrény Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete (a továbbiakban: Képviselõ-testület)
2005. október 3-án léptette hatályba az Ör.-t, melyben az
alkalmi és mozgóárusítás esetén a közterület használati dí-
ját 100 Ft/m2/nap, de alkalmanként legalább 5000 Ft-ban
állapította meg. Az indítványozó szerint ez a közterület
használati díj kiemelkedõen magas volt más, a közterüle-
ten kereskedelmi tevékenységet végzõ tevékenységekhez
képest. A Képviselõ-testület 2006. március 18-ai hatállyal,
az Ör.-t a módosításáról szóló 6/2006. (III. 3.) önkormány-
zati rendelettel módosította, ettõl az idõponttól a mozgó-
boltból történõ értékesítés esetén a közterület használat
díja 3000 Ft/nap.

Az indítványozó szerint az Ör. módosított 2. számú mel-
léklete több okból is alkotmányellenes. Az Alkotmány
70/A. §-ában foglalt diszkrimináció tilalmába ütközik és
„indokolatlanul hátrányos helyzetbe hozza a mozgóbolti,
illetve mozgóárusi tevékenységet végzõ piaci szereplõket
a többi kereskedõhöz képest” a lényegesen magasabb,
napi 3000 Ft-os közterület-használati díj megállapításával.
Az Alkotmánynak a gazdasági verseny szabadságát dekla-
ráló 9. § (2) bekezdésével is ellentétes ez a szabályozás,
amely az egyes „piaci szereplõket leküzdhetetlen verseny-
hátrányba hozta”. Az indítványozó példaként kiszámolta,
hogy egyhónapos állandó árusítás esetén a mozgóbolt üze-
meltetõje a mobil elárusítófülke két és fél éves díját köteles
megfizetni. Az indítványozó az alkotmányellenesség alá-
támasztásaként hivatkozott az Alkotmánybíróságnak a
38/1998. (IX. 23.) AB határozatában (ABH 1998, 454.;
a továbbiakban: Abh.) és a 21/2003. (IV. 18.) AB határo-
zatában (ABH 2003, 784.) megfogalmazott álláspontjára.

II.

1. Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezései:

„9. § (2) A Magyar Köztársaság elismeri és támogatja a
vállalkozás jogát és a gazdasági verseny szabadságát.”
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„70/A. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a területén
tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az ál-
lampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezete-
sen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más véle-
mény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, szüle-
tési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.”

2. Az Ör. indítvánnyal érintett rendelkezései:

„2. számú melléklet
a Közterület használatáról szóló rendelethez

I. A közterület használati díj közterület-használati enge-
délyhez kötött tevékenységek esetén:

a) árusító automata elhelyezése: 3000 Ft/hó
b) alkalmi és mozgóárusítás, valamint mozgóboltból

történõ értékesítés: 3000 Ft/nap
c) mobil elárusító fülke, pavilon ideiglenes elhelyezése:

3000 Ft/hó
d) kereskedõ árukészletének az üzlete homlokzatával

érintkezõ közterületen ideiglenesen, illetve idényjelleggel
való árusítása: 3000 Ft/hó

e) közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos ál-
lomáshely, várakozó hely létesítése: 3000 Ft/hó

f) köztisztasággal kapcsolatos tárgyak elhelyezése díj-
mentes

g) egy nap idõtartamot meghaladó anyagtárolás:
50 Ft/m2/nap, de legalább 1000 Ft/nap

h) építési munkával kapcsolatos állvány elhelyezése:
100 Ft/m2/nap, de legalább 1000 Ft/nap

i) vásárok, nyereségérdekeltségû szabadtéri rendezvé-
nyek megtartása: a díj mértékének megállapítása a polgár-
mester hatásköre 0 Ft-tól 3000 Ft-ig/nap

j) erõ- és munkagépek tárolása: 3000 Ft/hó
k) üzemképtelen vagy hatósági jelzéssel nem rendelke-

zõ jármû tárolása: személygépkocsi esetén 3000 Ft/hó;
minden egyéb gépjármû esetén 6000 Ft/hó

II. Önkormányzati tulajdonú közút területének nem közle-
kedési célú igénybevételéért fizetendõ igénybevételi díj

a) alkalmi és mozgóárusítás, valamint mozgóboltból
történõ értékesítés: 3000 Ft/nap

b) közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos ál-
lomáshely, várakozó hely létesítése: 3000 Ft/hó

c) egy nap idõtartamot meghaladó anyagtárolás:
50 Ft/m2/nap, de legalább 1000 Ft/nap

d) erõ- és munkagépek tárolása: 3000 Ft/hó
e) üzemképtelen vagy hatósági jelzéssel nem rendelke-

zõ jármû tárolása: személygépkocsi esetén 3000 Ft/hó;
minden egyéb gépjármû esetén 6000 Ft/hó

f) építési munkaterület 100 Ft/m2/nap de legalább
1000 Ft/nap”

III.

Az indítvány megalapozott.

1. Az Alkotmánybíróság számos határozatában értel-
mezte az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésében foglalt

rendelkezést, amelynek értelmében a Magyar Köztársaság
területén az emberi, illetve az állampolgári jogok, bármely
megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, val-
lás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi
származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti
különbségtétel nélkül minden személyt megilletnek. Kö-
vetkezetesen érvényesített álláspontja szerint a diszkrimi-
náció tilalma elsõsorban az alkotmányos alapjogok terén
tett megkülönböztetésekre terjed ki. Abban az esetben, ha
a megkülönböztetés nem emberi jog vagy alapvetõ jog te-
kintetében történt, az eltérõ szabályozás alkotmányelle-
nessége akkor állapítható meg, ha az az emberi méltóság-
hoz való jogot is sérti. Az Alkotmánybíróság ez utóbbi
körben viszont kizárólag akkor ítéli alkotmányellenesnek
a jogalanyok közötti megkülönböztetést, ha a jogalkotó
önkényesen, ésszerû indok nélkül tett különbséget az azo-
nos szabályozási körbe tartozó jogalanyok között [9/1990.
(IV. 25.) AB határozat, ABH 1990, 46, 48.; 21/1990.
(X. 4.) AB határozat, ABH 1990, 73, 77–78.; 61/1992.
(XI. 20.) AB határozat, ABH 1992, 280, 282.; 35/1994.
(VI. 24.) AB határozat, ABH 1994, 197, 203. ].

Az Alkotmánybíróság azt is kimondta: a megkülönböz-
tetés tilalma nem jelenti azt, hogy minden megkülönbözte-
tés tilos. A hátrányos megkülönböztetés tilalma arra vonat-
kozik, hogy a jognak mindenkit egyenlõként (egyenlõ
méltóságú személyként) kell kezelnie és az egyéni szem-
pontok azonos mértékû figyelembe vételével kell a jogo-
sultságok és kedvezmények elosztása szempontjait meg-
határozni [9/1990. (IV. 25.) AB határozat, ABH 1990, 46,
48.]. A diszkrimináció tilalmából tehát nem következik az,
hogy az állam – a különbözõ élethelyzetekben lévõkre te-
kintettel – ne különböztethetne, feltéve, hogy ezzel az al-
kotmányos követelményeket nem sérti. Az Alkotmánybí-
róság szerint az állam joga – és bizonyos körben kötele-
zettsége is –, hogy a jogalkotás során figyelembe vegye az
emberek között ténylegesen meglévõ különbségeket
[61/1992. (XI. 20.) AB határozat, ABH 1992, 280, 282.;
74/1995. (XII. 15.) AB határozat, ABH 1995, 369,
373–374.].

A diszkrimináció vizsgálatánál az elsõ eldöntendõ kér-
dés, hogy az adott szabályozás tekintetében állított megkü-
lönböztetés egymással összehasonlítható alanyi körre vo-
natkozik-e [49/1991. (IX. 27.) AB határozat, ABH 1991,
246, 249.; 432/B/1995. AB határozata, ABH 1995, 789,
792.]. Ebben az ügyben a közterületi engedély alapján kis-
kereskedelmi tevékenységet végzõk [a kereskedelemrõl
szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § k) pontja] alkotnak az
adott szabályozás tekintetében homogén csoportot.

A közterület használatáért fizetendõ díj, ahogyan azt az
Alkotmánybíróság az Abh-ban is megállapította „a közte-
rület használatának ellenértéke. Ennek megfelelõen a köz-
terület-használat díjának alapvetõen a közterület-haszná-
lat értékét befolyásoló tényezõkhöz (a terület nagysága, a
településen belüli elhelyezkedése, a használat módja,
idõtartama stb.) kell igazodnia. A közterület-használók
között a közterület-használati díj mértéke tekintetében
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e tényezõk alapján tett megkülönböztetés nem tekinthetõ
alkotmányellenesnek” (ABH 1998, 454, 456.).

A jelen ügyben a Képviselõ-testület a közterület tényle-
ges használatától (terület, idõtartam) függetlenül különbö-
zõképpen – az alkalmi és mozgóárusítás, valamint mozgó-
boltból történõ értékesítés esetén jelentõsen nagyobb
összegben – állapította meg az egyes közterületi engedély
alapján végzett kiskereskedelmi tevékenységek után fize-
tendõ közterület-használati díjat. Az Alkotmánybíróság az
Abh-ban azt is hangsúlyozta, hogy a „közterület-használat
díjának olyan szabályozása, amely a közterület-használat
értékét meghatározó tényezõk azonossága esetén, a szol-
gáltatástól független, annak értékét nem befolyásoló szem-
pontok alapján kirívóan magas díjfizetési kötelezettséget
ír elõ egyes vállalkozókra és ezzel megkülönböztetést tesz
a közterületet használó vállalkozók között, önkényes,
ezért alkotmányellenes” (ABH 1998, 454, 456–457.). Az
Alkotmánybíróság a 21/2003. (IV. 18.) AB határozatban
megerõsítette, hogy alkotmányosan nem indokolható az a
szabályozás, amikor a közterület-használati díjat olyan
szempontokra alapítják, amelyek a közterület használatá-
val nincsenek összefüggésben, s ezzel a díj mértéke tekin-
tetében nem releváns szempont alapján, önkényesen,
ésszerû indok nélkül tesznek megkülönböztetést a közte-
rületet azonos feltételek mellett használó kereskedelmi,
vendéglátó-ipari közterület-használók között (ABH 2003,
784, 789.).

Minderre tekintettel az Alkotmánybíróság megállapí-
totta, hogy az Ör. 2. számú melléklet I. b) pontja és a
II. a) pontja indokolatlanul tesz különbséget a közterületen
értékesítést végzõk között, ami így az Alkotmány 70/A. §
(1) bekezdésében megfogalmazott diszkrimináció tilal-
mát sérti, ezért azt megsemmisítette.

2. Mivel az Alkotmánybíróság az Ör. 2. számú mellék-
let I. b) pontja és a II. a) pontja alkotmányellenességét az
Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésébe ütközése miatt meg-
állapította, ezért az Alkotmány 9. § (2) bekezdése állított
sérelmének vizsgálatát az eddigi gyakorlatát követve
[31/1991. (VI. 5.) AB határozat, ABH 1991, 133, 136.]
mellõzte.

A határozat Magyar Közlönyben történõ közzététele az
Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény
41. §-án alapul.

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

Dr. Kovács Péter s. k.,
elõadó alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 479/B/2006.

A Köztársasági Elnök
határozatai

A Köztársasági Elnök
147/2008. (VII. 11.) KE

határozata
bírák felmentésérõl és bírák kinevezésérõl

Az Alkotmány 48. § (2) bekezdése, valamint a bírósá-
gok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI.
törvény 4. § (1) bekezdése alapján, az Országos Igazság-
szolgáltatási Tanács elõterjesztésére

lemondására tekintettel

dr. Burainé dr. Juhász Kingát

2008. július 31-ei hatállyal,

dr. Varga Éva Csillát

2008. szeptember 30-ai hatállyal,

nyugállományba helyezés iránti kérelmére

dr. Kõvári Elvirát

2009. február 28-ai hatállyal,

Buváriné dr. Mádl Máriát és

dr. Márkus Ágnest

2009. március 31-ei hatállyal,

a felsõ korhatár elérése miatt

dr. Torma Ákost

2009. március 14-ei hatállyal bírói tisztségébõl felmen-
tem;

dr. Detrõi Ferencet,
dr. Élõ Andrást,
Herczegné dr. Takács Katalint,
dr. Krastenics Ildikót,
dr. Orcskay Rékát,
dr. Ring Szilviát,
dr. Szántainé dr. Tóth Krisztinát,
dr. Szilbereki-Vajda Dóra Andreát és
dr. Török Juditot

2008. augusztus 1. napjától,

dr. Klauz Mónikát,
dr. Molnár Tibor Tamást,
dr. Pallagi Istvánt,
dr. Paszternákné dr. Csorba Annát,
dr. Réti Zoltánné dr. Egresi Edinát,
dr. Stoll Eriket és
dr. Túróczy Lajost

2008. szeptember 1. napjától határozatlan idõtartamra
bíróvá,
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dr. Ba lás Zsol tot,
dr. Csá ki Ka ta lint,
dr. Dar va si Szil vi át,
dr. Gyu ris Pat rí cia And re át,
dr. Hor váth Pé ter Já nost,
dr. Pá pai Zsu zsan na Évát,
Pó cza Ró ber tet,
dr. Tu ró czi Lász lót,
dr. Ur bán Ré kát és
dr. Va dász Vik tort 

a 2008. au gusz tus 1. nap já tól 2011. jú li us 31. nap já ig,

dr. Czi kaj ló Ádá mot,
dr. Ége tõ Sán dor La jost,
dr. Pa bis At ti lát és
dr. Papp Krisz ti nát 

a 2008. szep tem ber 1. nap já tól 2011. au gusz tus 31. nap -
já ig ter je dõ idõ tar tam ra bí ró vá ki ne ve zem.

Bu da pest, 2008. jú li us 3.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

 KEH ügy szám: IV-4/03262-1/2008.

IV. rész
IRÁNYMUTATÁSOK,
JOGEGYSÉGI
HATÁROZATOK

A Ma gyar Köz tár sa ság
Leg fel sõbb Bí ró sá ga

jog egy sé gi ha tá ro za tai

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága
jogegységi határozata

2/2008. KJE szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Ma gyar Köz tár sa ság Leg fel sõbb Bí ró sá gá nak köz -
igaz ga tá si jog egy sé gi ta ná csa a 2008. jú ni us 23. nap ján
meg tar tott nem nyil vá nos ülé sén az egy sé ges ítél ke zé si
gya kor lat biz to sí tá sa ér de ké ben a Leg fel sõbb Bí ró ság

Köz igaz ga tá si Kol lé gi u ma K.II. ta ná csá nak  in dít vá nyá ra
meg hoz ta a kö vet ke zõ

jogegységi  határozatot:
 
Az adók ról, já ru lé kok ról és egyéb költ ség ve té si be fi ze -

té sek rõl szó ló tör vé nyek mó do sí tá sá ról szó ló 2002. évi
XLII. tör vény 163. § (2) be kez dé sé vel mó do sí tott, az il le -
té kek rõl szó ló 1990. évi XCIII. tör vény 23/A. § (8) be kez -
dé sét 2003. ja nu ár 1. nap já tól a fo lya mat ban levõ ügyek -
ben is al kal maz ni kell.

INDOKOLÁS

I.

A Leg fel sõbb Bí ró ság Köz igaz ga tá si Kol lé gi u ma K.II.
ta ná csa a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról szó ló 1949.
évi XX. tör vény 47. § (2) be kez dé se és a bí ró sá gok szer ve -
ze té rõl és igaz ga tá sá ról szó ló 1997. évi LXVI. tör vény
(a to váb bi ak ban: Bszi.) 29. § (1) be kez dés b) pont ja, 31. §
(1) be kez dés b) pont ja alap ján el jár va jog egy sé gi ha tá ro zat 
ho za ta lá ra tett in dít ványt a kö vet ke zõ kér dés ben:

Az adók ról, já ru lé kok ról és egyéb költ ség ve té si be fi ze -
té sek rõl szó ló tör vé nyek mó do sí tá sá ról szó ló 2002. évi
XLII. tör vény (a to váb bi ak ban: Amtv.) 310. § (1) bekez -
dése sze rint az il le té kek rõl szó ló 1990. évi XCIII. tör vény
(a to váb bi ak ban: Itv.) – Amtv. 163. § (2) be kez dé sé vel
mó do sí tott – 23/A. § (8) be kez dé se a 2003. ja nu ár 1-jén fo -
lya mat ban levõ el já rá sok ban al kal maz ha tó-e, le he tõ ség
van-e az Itv. 23/A. § (1), (4)–(5) be kez dé se i ben meg ha tá -
ro zott nyi lat ko zat pót lá sá ra, il le tõ leg a ha tár idõ el mu lasz -
tá sa mi att – az Itv. 23/A. § (5)–(7) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott iga zo lá sok te kin te té ben – iga zo lá si ké re lem
elõterjesz tésére?

Az in dít vá nyo zó a jog egy sé gi ha tá ro zat meg ho za ta lá -
nak szük sé ges sé gét az zal in do kol ta, hogy a Leg fel sõbb Bí -
ró ság EBH 2005/1263. szá mú elvi ha tá ro zat ként köz zé tett
Kfv.II.39.250/2004/5. szá mú íté le té ben úgy fog lalt ál lást,
hogy az Itv.-t mó do sí tó Amtv. 310. § (1) be kez dé se a va -
gyon szer zé si il le té kek hez kap cso ló dó an mó do sí tot ta az
Itv. 23/A. § (8) be kez dé sét, ezért az a ha tály ba lép te tõ ren -
del ke zés sze rint csak a 2003. ja nu ár 1. nap ját kö ve tõ en
 illetékkiszabásra be je len tett va gyon szer zé si ügyek ben al -
kal maz ha tó, mert a va gyon szer zé si il le ték ügy fél szá má ra
ked ve zõ mó do sí tá sa is csak ak kor al kal maz ha tó vissza -
ható ha tállyal, ha a mó do sí tó ren del ke zés ek ként rendel -
kezik. A 2003. ja nu ár 1. nap ját meg elõ zõ en in dult va gyon -
szer zé si  ügyek ben az Itv. 23/A. § (8) be kez dé sé nek ked -
ve zõbb sza bá lya nem al kal maz ha tó.

A Leg fel sõbb Bí ró ság dön té sét és an nak elvi ha tá ro zat -
kén ti köz zé té te lét kö ve tõ en az Al kot mány bí ró ság  jog sza -
bály al kot mány el le nes sé gé nek utó la gos meg ál la pí tá sá ra
és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít vá nyok tár gyá ban
2006. au gusz tus 29-én ho zott 501/B/2006. szá mú ha tá ro -
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zatában – többek között – az Amtv. 310. § (1) bekezdése
alkotmányellenességének megállapítására és megsemmi-
sítésére irányuló indítványt elutasította azzal az indokolás-
sal, hogy az Amtv. 310. § (1) bekezdése vagyonszerzési és
eljárási illetékek mértékét módosító rendelkezések hatály-
ba léptetésére tartalmaz rendelkezéseket, az Itv. – Amtv.
163. § (2) bekezdésével módosított – 23/A. § (8) bekezdé-
se nem vagyonszerzési illetékre vonatkozik, hanem az ott
meghatározottak szerint igazolási kérelem elõterjesztését
teszi lehetõvé az adott rendelkezésekben elõírt idõpontok
elmulasztása eseteire. A jogvesztõ jelleg igazolási kére-
lemmel történõ feloldása nem minõsül az Amtv. 310. §
(1) bekezdésével összefüggésben vagyonszerzési és eljá-
rási illeték mértéket módosító rendelkezésnek, ezért a ha-
tályba léptetõ rendelkezésekben foglaltak sem vonatkoz-
nak a nyilatkozattételre és az igazolásokra, azokat 2003.
január 1. napjától a folyamatban lévõ ügyekben is be lehet
nyújtani.

A Legfelsõbb Bíróság K.II. tanácsa az elõtte folyamat-
ban levõ Kfv.II.39.331/2007. számú ügyben a 2008. ápri-
lis 23-i tárgyaláson hozott 6. sorszámú végzésével a
Pp. 274. § (5) bekezdése alapján a felülvizsgálati eljárást
felfüggesztette, mert a Bszi. 29. § (1) bekezdés b) pontja
alapján az Alkotmánybíróság határozatában foglalt döntés
szerinti tartalommal el kívánt térni a Legfelsõbb Bíróság
másik tanácsának fent részletezett döntésétõl, ennek érde-
kében jogegységi eljárás kezdeményezését határozta el.

II.

Az indítványozó a jogegységi tanács nem nyilvános
ülésén indítványát fenntartotta.

A legfõbb ügyész egyetértett az indítványban foglaltak-
kal. Hangsúlyozta, hogy az Alkotmánybíróságról szóló
1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. §
(2) bekezdése értelmében az Alkotmánybíróság határozata
mindenkire nézve kötelezõ, így az Alkotmánybíróság
501/B/2006. számú határozatában foglaltak szerint a Itv.
– Amtv. 163. § (2) bekezdésével módosított – 23/A. §
(8) bekezdését az Amtv. hatályba lépésekor folyamatban
levõ ügyekben is alkalmazni kell.

III.

A 2003. január 1. napjáig hatályos szabályozás értelmé-
ben az Itv. 23/A. § (1) bekezdése úgy rendelkezett, hogy az
ingatlan tulajdonjogának cégjegyzék, illetve vállalkozói
igazolvány alapján az illetékkötelezettség keletkezésekor
a fõtevékenysége szerint ingatlanforgalmazásra jogosult
vállalkozó, ha a vagyonszerzés illetékkiszabásra bejelen-
tésekor tett nyilatkozata szerint az ingatlant továbbeladás
céljából vásárolta, és az illetékkötelezettség keletkezése-
kor ingatlanok pénzügyi lízingjét fõtevékenységként vég-
zõ vállalkozó, ha a vagyonszerzés illetékkiszabásra beje-

lentésekor tett nyilatkozata szerint az ingatlant pénzügyi
lízingbeadás céljából vásárolta (továbbiakban együtt: vál-
lalkozó), továbbá az ingatlanalap által történõ megszerzé-
sekor az illeték mértéke az ingatlan – terhekkel nem csök-
kentett – forgalmi értékének 2%-a.

A feltételekhez kötötten biztosított kedvezményes ille-
tékmérték – többek között – az Itv. 23/A. § (1) és (4)–(5)
bekezdéseiben meghatározott nyilatkozatok megtétele,
valamint az Itv. 23/A. § (5)–(7) bekezdéseiben elõírt iga-
zolások elõterjesztése esetén állapítható meg. Az Itv.
23/A. § (8) bekezdése úgy rendelkezett, hogy az (1),
(4)–(5) bekezdésben meghatározott nyilatkozattételre, va-
lamint az (5)–(7) bekezdésben meghatározott igazolásokra
elõírt határidõ elmulasztása esetén a kedvezmény nem ad-
ható meg. Ennek következményeként az illetékhivatal a
vagyonszerzésre az Itv. 23/A. § (5)–(7) bekezdésében írt
szankciókat alkalmazza.

Az Itv. 23/A. § (7) és (8) bekezdését 2003. január 1-jei
hatállyal módosította az Amtv. 163. § (1) és (2) bekezdése.
Az Itv. 23/A. § – módosított – (8) bekezdése értelmében az
(1), (4)–(5) bekezdésben meghatározott nyilatkozatokat,
valamint az (5)–(7) bekezdésben meghatározott igazoláso-
kat az adott rendelkezésekben elõírt idõpontban és tarta-
lommal kell az illetékhivatalhoz benyújtani. A nyilatkozat
pótlásának, illetõleg a határidõ elmulasztása miatti igazo-
lási kérelem elõterjesztésének a fizetési meghagyás jog-
erõre emelkedéséig van helye.

Az Amtv. a 301. §-a értelmében – a 302–326. §-aiban
foglaltak figyelembevételével – 2003. január 1-jén lépett
hatályba.

Az Amtv. 2003. évi XVIII. törvény 8. §-ával megállapí-
tott, 2003. január 1-tõl alkalmazandó 310. § (1) bekezdésé-
nek rendelkezése szerint e törvénynek az Itv. vagyonszer-
zési illetéket módosító rendelkezéseit azokban a vagyon-
szerzési ügyekben kell alkalmazni, amelyeket e törvény
hatálybalépését követõen jelentettek be illetékkiszabásra a
földhivatalhoz, vagy amelyek e törvény hatálybalépését
követõen más módon jutottak az illetékhivatal tudomá-
sára, azzal, hogy amennyiben az öröklési illetékkötelezett-
ség 2003. január 1-je elõtt keletkezett, akkor az öröklési
illeték megállapítására a 2002. december 31-én hatályos
illetékrendelkezéseket kell alkalmazni, feltéve, hogy ezek
a rendelkezések az örökös számára kedvezõbb fizetési
kötelezettséget eredményeznek. Az Itv. eljárási illetékeket
módosító rendelkezéseit az e törvény hatálybalépését
követõen kezdeményezett elsõfokú, illetve jogorvoslati
államigazgatási és bírósági eljárások eljárási illetékére kell
alkalmazni.

IV.

Az Alkotmánybíróság 501/B/2006. számú AB határo-
zata szerint az Itv. – Amtv. 163. § (2) bekezdésével módo-
sított – 23/A. § (8) bekezdése a 2003. január 1-jén folya-
matban levõ ügyekben alkalmazható. Az Alkotmánybíró-
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ság ha tá ro za ta az Abtv. 27. § (2) be kez dé se ér tel mé ben
min den ki re néz ve kö te le zõ. 

A Leg fel sõbb Bí ró ság jog egy sé gi ta ná csa  az Al kot -
mány bí ró ság 501/B/2006. szá mú AB ha tá ro za tá ban fog -
lal tak ra is fi gye lem mel meg ál la pí tot ta, hogy az Amtv.
310. § (1) be kez dé se a va gyon szer zé si il le té kek és az el já -
rá si il le té kek mér té két mó do sí tó ren del ke zé sek re vo nat ko -
zó an tar tal maz az ál ta lá nos ha tály ba lép te tõ ren del ke zés tõl 
el té rõ ha tály ba lép te tõ ren del ke zé se ket és azo kat a tör vény 
ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en kez de mé nye zett el já rá sok ban
ren de li al kal maz ni, ki vé telt az örök lé si il le ték vo nat ko zá -
sá ban tesz. Az Itv. – mó do sí tott – 23/A. § (8) be kez dé se
nem va gyon szer zé si il le ték mér té ké hez kap cso ló dó ren -
del ke zés, így an nak ha tály ba lé pé sé re az Amtv. 310. §
(1) be kez dés spe ci á lis sza bá lya nem al kal maz ha tó. Az
Amtv. 301. § ál ta lá nos ha tály ba lép te tõ ren del ke zé se sze -
rint az Itv. 23/A. § mó do sí tott (8) be kez dé se 2003. ja nu ár
1-jén lép ha tály ba és el té rõ ha tály ba lép te tõ ren del ke zés
hi á nyá ban a 2003. ja nu ár 1-jén  fo lya mat ban levõ ügyek -
ben is al kal maz ni kell.

A Bszi. 105. §-a ér tel mé ben a tör vény ha tály ba lé pé sét
meg elõ zõ en ho zott irány el vek, elvi dön té sek és kollé -

giumi ál lás fog la lá sok az el té rõ tar tal mú jog egy sé gi ha tá ro -
zat meg ho za ta lá ig al kal maz ha tó ak. A ki fej tet tek re fi gye -
lem mel szük sé ges sé vált jog egy sé gi ha tá ro zat meg ho za ta -
la, mely nek köz zé té te lé tõl az el té rõ jogi ál lás pon tot tar tal -
ma zó EBH 2005/1263. szá mú elvi ha tá ro zat már nem
irány adó. 

Mind ezek re fi gye lem mel a jog egy sé gi ta nács – a bíró -
sági jog al kal ma zás egy sé gé nek biz to sí tá sa ér de ké ben
(Bszi. 27. §) – a ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá -
ro zott, és ha tá ro za tát a Bszi. 32. § (4) be kez dé se alap ján a
Ma gyar Köz löny ben köz zé te szi.

Bu da pest, 2008.  jú ni us 23.

Dr. Koz ma György s. k.,
ta nács el nök

Lé nárt né Dr. Ka sza i né
dr. Már ton Gi zel la s. k., dr. Me zey Ka ta lin s. k.,

elõ adó bíró bíró

Ba u er Já nos né dr. s. k., Dr. Ma da rász Gab ri el la s. k.,
bíró bíró
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MEGJELENT

a

MAGYAR KÖZLÖNY TÁRGYMUTATÓJA

a 2008. május hónapban kihirdetett jogszabályokról, illetve közzétett határozatokról
és közleményekrõl.

A tárgymutatót a Magyar Közlöny 2008. évi 102. száma tartalmazza.

A tárgymutató árát az elõfizetési díj magában foglalja.
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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: .......................................................

                         ......................................................................
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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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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

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

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

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

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

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

MEGRENDELÕLAP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kel te zés: ………………………………………

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

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a FÁMA ZRt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá -
la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 121 212 Ft. Egy pél dány ára: 250 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +215 Ft.

HU ISSN 0076—2407
08.2026 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

Elõ fi ze té si bank szám la szám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285
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I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek

Személyügyi hírek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3946

Álláspályázatok

A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Kép-
zési Központ (KSZK) a Miniszterelnöki Hivatal nevében pá-
lyázatot hirdet a Miniszterelnöki Hivatal Társadalmi Párbe-
széd Koordinációs Iroda fõosztály-vezetõi munkaköre betöl-
tésére . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3949

A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Kép-
zési Központ (KSZK) a Miniszterelnöki Hivatal nevében pá-
lyázatot hirdet a Miniszterelnöki Hivatal Miniszterelnöki Ka-
binetiroda Regionális osztályán osztályvezetõi munkakör be-
töltésére . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3950

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság Közbeszerzési Igaz-
gatóság (Információtechnológiai Beszerzési Fõosztálya)
pályázatot ír ki közbeszerzési szakreferens munkakör betöl-
tésére . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3951

Tiszakeszi Község Önkormányzatának jegyzõje pályázatot ír ki
igazgatási ügyintézõ munkakör betöltésére. . . . . . . . . . . . . 3952

Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete pá-
lyázatot hirdet jegyzõi munkakör betöltésére . . . . . . . . . . . 3952

Basal, Patapoklosi, Somogyapáti, Somogyhatvan, Somogyviszló
községek önkormányzatainak képviselõ-testületei pályázatot
hirdetnek – Somogyapáti székhellyel (Baranya megye) – kör-
jegyzõi állás betöltésére . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3953

Bábolna Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályáza-
tot hirdet aljegyzõi állás betöltésére . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3954

Csabaszabadi és Pusztaottlaka Községek Körjegyzõsége (5609
Csabaszabadi, Apácai út 6.) pályázatot hirdet pénzügyi-gaz-
dasági vezetõ munkakör betöltésére. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3954

Edelény Város Önkormányzatának jegyzõje pályázatot hirdet
Edelény Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának
Kistérségi Hivatala belsõ ellenõri munkakörének betöltésére 3955

Edelény Város Önkormányzatának jegyzõje pályázatot hirdet
Edelény Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának
Kistérségi Hivatala területfejlesztési referens munkakörének
betöltésére . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3955

Esztergom Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala a
köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Esztergom Vá-
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Személyi rész

SZEMÉLYÜGYI HÍREK

A Miniszterelnöki Hivatal
személyügyi hírei

A Magyar Közigazgatási Minõség Díj
2008. évi adományozásáról

A Magyar Közigazgatási Minõség Díjról szóló
10/2007. (III. 23.) MeHVM rendelet 7. §-ának (1) és
(2) bekezdése alapján a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszter 2008-ban a Magyar Közigazgatási Minõség Dí-
jat a következõ díjazottaknak adományozta:

– Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság,
– Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ,
– Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Köz-

pont Miskolci Kirendeltség és Szolgáltató Központ,
– Ruzsa Község Önkormányzatának Polgármesteri Hi-

vatala,
– Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Polgármesteri Hivatala.

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter a díjat
2008. július 1-jén – a Köztisztviselõk Napja alkalmából –
adta át a díjazottak képviselõinek.

A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei

Elismerések

A legfõbb ügyész

– az elsõ ügyészi törvény kihirdetésének 137. évfordu-
lója alkalmából –

KOZMA SÁNDOR-díjat

dr. Ádám András címzetes fellebbviteli fõügyészségi
ügyész, Nógrád megyei fõügyész-helyettesnek,

dr. Molnár Tibor címzetes fõügyészségi ügyész, tisza-
újvárosi városi vezetõ ügyésznek,

dr. Pongrácz Gabriella fõosztályvezetõ ügyésznek,
dr. Tóth István debreceni fellebbviteli fõügyészségi

osztályvezetõ ügyésznek,
dr. Varga Zoltánné legfõbb ügyészségi osztályvezetõ

ügyésznek,
dr. Várhomokiné dr. Rabi Noémi címzetes fellebbviteli

fõügyészségi ügyész, Fejér megyei fõügyész-helyettesnek,

dr. Virág György fõtanácsos, az Országos Kriminoló-
giai Intézet igazgatójának,

dr. Vitéz Miklós Komárom-Esztergom megyei fõ-
ügyésznek,

Vokóné dr. Kaltenecker Erzsébet címzetes fõügyészségi
ügyész, ráckevei városi vezetõ ügyésznek,

dr. Zbinyovszky Éva címzetes fellebbviteli fõügyészségi
ügyész, Somogy megyei fõügyészségi csoportvezetõ
ügyésznek;

ÜGYÉSZSÉGÉRT-díjat

Ábel András tanácsos, Pest megyei fõügyészségi iroda-
vezetõnek,

Háló Anna Julianna békéscsabai városi ügyészségi iro-
davezetõnek,

Horváth Attiláné budapesti XIV. és XVI. kerületi
ügyészségi írnoknak,

Kéri-Nagy Sándorné budapesti katonai ügyészségi
tisztviselõnek,

Lakatos Lászlóné siklósi városi ügyészségi irodaveze-
tõnek,

Malinovszki Béláné Komárom-Esztergom megyei fõ-
ügyészségi fizikai alkalmazottnak,

Rási Lászlóné tanácsos, Heves megyei fõügyészségi
tisztviselõnek,

Szelei Istvánné tanácsos, kecskeméti városi ügyészségi
irodavezetõnek,

Szerémi Zoltán fõtanácsos, legfõbb ügyészségi tisztvi-
selõnek,

Tóth Zoltánné Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fõ-
ügyészségi irodavezetõnek;

CÍMZETES FELLEBBVITELI FÕÜGYÉSZSÉGI
ÜGYÉSZ címet

dr. Horváth László Gyõr-Moson-Sopron megyei fõ-
ügyésznek,

dr. Patkó Benjamin Heves megyei fõügyészségi cso-
portvezetõ ügyésznek,

dr. Tolvay Örs Csaba Nógrád megyei fõügyésznek,
dr. Veress Gabriella Békés megyei fõügyésznek;

CÍMZETES KATONAI FELLEBBVITELI
ÜGYÉSZSÉGI ÜGYÉSZ címet

dr. Mózes Zoltán ezredes, a Debreceni Katonai Ügyész-
ség vezetõjének;

CÍMZETES FÕÜGYÉSZSÉGI ÜGYÉSZ címet

dr. Klekler Tamás budapesti X. és XVII. kerületi vezetõ
ügyésznek;
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FÕTANÁCSOS címet

Vass Andor Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fõügyész-
ségi osztályvezetõnek,

Wallner József legfõbb ügyészségi csoportvezetõnek;

TANÁCSOS címet

dr. Benyákné Sallai Mária Magdolna legfõbb ügyészsé-
gi tisztviselõnek,

Szabóné Pintér Anna Gyõr-Moson-Sopron megyei fõ-
ügyészségi tisztviselõnek,

Veresné Sipos Etel Jász-Nagykun-Szolnok megyei fõ-
ügyészségi irodavezetõnek;

ÜGYÉSZSÉGI EMLÉKGYÛRÛT

Bittó Jánosné Csongrád megyei fõügyészségi írnoknak,
dr. Fekete Istvánné címzetes fõügyészségi ügyész, szi-

getvári városi vezetõ ügyésznek,
dr. Felföldi Sándor címzetes fõügyészségi ügyész, nyu-

galmazott mátészalkai városi ügyészségi ügyésznek,
dr. Kosztkáné dr. Csûrös Ilona Baranya megyei fõ-

ügyészségi csoportvezetõ ügyésznek,
Kovács József legfõbb ügyészségi gépjármûvezetõnek,
Mendiné Für Erzsébet legfõbb ügyészségi tisztvise-

lõnek,
dr. Oczella Pál tiszafüredi városi vezetõ ügyésznek,
dr. Szeri László címzetes fellebbviteli fõügyészségi

ügyész, Bács-Kiskun megyei fõügyészségi csoportvezetõ
ügyésznek,

Tivadar Csabáné legfõbb ügyészségi tisztviselõnek,
Vadai Lászlóné legfõbb ügyészségi ügyintézõnek,
dr. Zoboki Béla címzetes fõügyészségi ügyész, nyugal-

mazott keszthelyi városi vezetõhelyettes ügyésznek;

LEGFÕBB ÜGYÉSZI ELISMERÕ OKLEVELET

dr. Angeli András hatvani városi ügyészségi ügyésznek,
dr. Apor Péterné legfõbb ügyészségi ügyésznek,
Bainé Pinti Erika Vas megyei fõügyészségi osztályve-

zetõnek,
dr. Balkányi Ilona Hajdú-Bihar megyei fõügyészségi

csoportvezetõ ügyésznek,
dr. Baloghné dr. Csergõ Márta miskolci városi vezetõ-

helyettes ügyésznek,
Bordásné dr. Kulcsár Irma legfõbb ügyészségi ügyész-

nek,
dr. Bódog Marianna Csongrád megyei fõügyészségi

ügyésznek,
dr. Böröczné dr. Ferencz Ágota Baranya megyei fõ-

ügyészségi ügyésznek,
Csanádiné dr. Pestality Ibolya címzetes fõügyészségi

ügyész, bajai városi vezetõ ügyésznek,
dr. Cseh Blanka fõvárosi fõügyészségi ügyésznek,
dr. Csibi Ferenc dabasi városi vezetõ ügyésznek,
dr. Dávid Tamás legfõbb ügyészségi ügyésznek,
dr. Enzsöl Csaba Pest megyei fõügyészségi osztályve-

zetõ ügyésznek,
dr. Erdélyi Zsuzsanna legfõbb ügyészségi ügyésznek,

Fábiánné dr. Jenei Gabriella legfõbb ügyészségi
ügyésznek,

dr. Fehér Lenke Irén az Országos Kriminológiai Intézet
tudományos fõmunkatársának,

dr. Grecsó Imre alezredes, gyõri katonai ügyészségi ve-
zetõhelyettes ügyésznek,

dr. Horváth Sándor esztergomi városi vezetõ ügyésznek,
Jenvay Béláné legfõbb ügyészségi írnoknak,
dr. Judiné dr. Vida Angéla Gyõr-Moson-Sopron megyei

fõügyészhelyettesnek,
dr. Kaszáné dr. Horuczi Zsuzsanna szegedi fellebbviteli

fõügyészségi ügyésznek,
dr. Keszte Róbertné dr. Rimóczy Virág budapesti

VIII. kerületi ügyészségi ügyésznek,
dr. Ladnyik Edina budapesti X. és XVII. kerületi veze-

tõhelyettes ügyésznek,
Menyhártné dr. Berettyán Edit debreceni városi veze-

tõ-helyettes ügyésznek,
Molnárné dr. Sutya Éva szekszárdi városi ügyészségi

csoportvezetõ ügyésznek,
Nagy Judit fõtanácsos, fõvárosi fõügyészségi osztály-

vezetõnek,
dr. Nagy Zita fõvárosi fõügyészségi osztályvezetõ

ügyésznek,
Pribéliné Stefán Orsolya tiszaújvárosi városi ügyészsé-

gi irodavezetõnek,
dr. Racskó Gábor András Szabolcs-Szatmár-Bereg me-

gyei fõügyészségi ügyésznek,
Rákos Jenõné nagyatádi városi ügyészségi írnoknak,
dr. Sárosi Dóra Veszprém megyei fõügyészségi cso-

portvezetõ ügyésznek,
Selymesné dr. Horváth Ágnes Fejér megyei fõügyészsé-

gi csoportvezetõ ügyésznek,
dr. Szabó Lajos Nyíregyházi Városi Ügyészségen szol-

gálatot teljesítõ fõügyészségi ügyésznek,
dr. Téglás Péter kiskunhalasi városi vezetõ ügyésznek,
Téglásné dr. Bori Mária Henriett jászberényi városi

ügyészségi ügyésznek,
dr. Tóth Béla mezõkövesdi városi vezetõ ügyésznek,
dr. Tömöri Ibolya fõvárosi fõügyészségi csoportvezetõ

ügyésznek,
dr. Zemplényiné dr. Suták Beáta Békés megyei fõ-

ügyészségi ügyésznek,
Zsigmondné dr. Benke Éva legfõbb ügyészségi ügyész-

nek,
dr. Zsolnai Andrea Pest megyei fõügyészségi ügyésznek;

EMLÉKTÁRGYAT

dr. Bakó László legfõbb ügyészségi ügyésznek,
Gordon Györgyné fõvárosi fellebbviteli fõügyészségi

írnoknak,
dr. Pauwlik Lászlóné Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei

fõügyészségi osztályvezetõnek

adományozott.
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Kinevezések

A legfõbb ügyész kinevezte

dr. Gödöny József legfõbb ügyészségi ügyészt szolgá-
lati helyén osztályvezetõ ügyésznek;

dr. Sárosi Dóra Veszprém megyei fõügyészségi
ügyészt szolgálati helyén csoportvezetõ ügyésznek;

dr. Ambruzs Róbert szegedi városi,
dr. Bokor-Timkó Gabriella Enikõ Buda környéki,
dr. Fricska Mónika szegedi városi,
dr. Gazsó Roland nyíregyházi városi,
dr. Hajnal Mihály szegedi városi ügyészségi fogalma-

zókat
szolgálati helyükön,

dr. Horváth Bianka budapesti XI. és XXII. kerületi
ügyészségi fogalmazót budapesti kerületi ügyészséghez,

dr. Jeskó Judit komáromi városi ügyészségi fogalmazót
szolgálati helyén,

dr. Kontrát Richárd budapesti V. és XIII. kerületi,
dr. Nagy István budapesti IV. és XV. kerületi ügyészsé-

gi fogalmazókat budapesti kerületi ügyészséghez,
dr. Ostyánszky Lívia pécsi városi ügyészségi fogalma-

zót szolgálati helyén,
Soósné dr. Unger Hajnalka, dr. Szabó Noémi budapesti

VI. és VII. kerületi,
dr. Szabó Petra budapesti XIV. és XVI. kerületi,
dr. Szirmai Renáta budapesti XX., XXI. és XXIII. kerü-

leti ügyészségi fogalmazókat

budapesti kerületi ügyészséghez,

dr. Szuhár Dániel szigetvárosi városi ügyészségi fogal-
mazót szolgálati helyén,

dr. Tatai Lívia budapesti I. és XII. kerületi ügyészségi
fogalmazót budapesti kerületi ügyészséghez,

Visnyeiné dr. Szabó Adrienn siklósi városi ügyészségi
fogalmazót szolgálati helyén
titkárnak.

Áthelyezések, kinevezések

A legfõbb ügyész

dr. Sütõ Roland Vas megyei fõügyészségi ügyészt áthe-
lyezte a Sárvári Városi Ügyészségre, egyidejûleg kinevez-
te vezetõ ügyésznek;

dr. Szatmári Mihály berettyóújfalui városi ügyészségi
titkárt áthelyezte a Püspökladányi Városi Ügyészségre,
egyidejûleg kinevezte ügyésznek;

dr. Aleku Mónika budapesti IX. kerületi ügyészségi fo-
galmazót áthelyezte a Fõvárosi Fõügyészségre, egyidejû-
leg kinevezte titkárnak.

Áthelyezések

A legfõbb ügyész áthelyezte

dr. Szebeny Imre fõvárosi fõügyészségi csoportvezetõ
ügyészt a Legfõbb Ügyészség Büntetõbírósági Ügyek fõ-
osztályára legfõbb ügyészségi ügyészi munkakörbe;

Bariné dr. Tóth Éva Csongrád megyei fõügyészségi
csoportvezetõ ügyészt a Szegedi Fellebbviteli Fõügyész-
ségre fellebbviteli fõügyészségi ügyészi munkakörbe;

dr. Kordé Csaba kõszegi városi ügyészségi ügyészt a
Vas Megyei Fõügyészségre fõügyészségi ügyészi munka-
körbe;

dr. Rádó Zsófia kazincbarcikai városi ügyészségi fogal-
mazót budapesti kerületi ügyészséghez.

A Vas megyei fõügyész áthelyezte

Vassné dr. Szele Adrienne szombathelyi városi ügyész-
ségi ügyészt a Kõszegi Városi Ügyészséghez.

Szolgálativiszony-megszûnések

Szolgálati viszonya megszûnik, illetve megszûnt

dr. Turi András Igazságügyi és Rendészeti Miniszté-
riumba beosztott ügyésznek 2008. június 1. napjával,

dr. Bari Ferenc címzetes fõügyészségi ügyész, sárvári
városi vezetõ ügyésznek 2008. június 2. napjával,

dr. Mészáros Mária veszprémi városi vezetõ ügyésznek
2008. május 25. napjával,

dr. Horváth Erzsébet pécsi városi ügyészségi ügyész-
nek 2008. szeptember 30. napjával,

dr. Kádas Gabriella miskolci városi ügyészségi ügyész-
nek 2008. június 30. napjával,

dr. Márton Zita Zsuzsanna budapesti XX., XXI. és
XXIII. kerületi ügyészségi ügyésznek 2008. november 30.
napjával,

dr. Solt Szilvia Mercédesz nyíregyházi városi ügyészsé-
gi titkárnak 2008. május 31. napjával,

dr. Kék Patrícia mezõkövesdi városi ügyészségi fogal-
mazónak 2008. június 1. napjával.

3948 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/28. szám



ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató
és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)

a Miniszterelnöki Hivatal nevében
pályázatot hirdet

a Miniszterelnöki Hivatal
Társadalmi Párbeszéd Koordinációs Iroda

fõosztály-vezetõi munkakör betöltésére

Az állás betölthetõ: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján, fi-
gyelemmel a 10/A. § rendelkezéseire.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás ha-
tározott idõre, 6 évig szól.

A munkavégzés helye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos
tér 2–4.

A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltõje által
ellátandó feladatkörök: 3. számú melléklet 117. stratégiai
feladatkör.

Ellátandó feladatok:
Javaslatot tesz a Kormány társadalmi partnerekkel való

egyeztetésének programjára; véleményezi az egyes mi-
nisztériumok és kormányhivatalok elõterjesztéseinek a
társadalmi partnerekkel történõ egyeztetését, javaslatot
tesz az egyeztetéssel kapcsolatos kormányzati álláspont
kialakítására, valamint a társadalmi partnerek véleményé-
nek, javaslatainak hasznosítására; összehangolja a társa-
dalmi párbeszéd intézmény- és fórumrendszerében képvi-
selt kormányzati álláspont kialakítását; figyelemmel köve-
ti, szükség esetén segíti a Kormány egyes szakpolitikai
döntéseinek elõkészítõ, véleményezõ, javaslattevõ fóru-
mainak tevékenységét; az érintett központi államigazgatá-
si szervekkel együttmûködve gondoskodik a makroszintû
többoldalú érdekegyeztetõ testületekbe történõ delegálás
tisztaságáról, nyilvánosságáról.

A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: stra-
tégiai tevékenységi kör.

A munkakör betöltõjének irányítása alá tartozó szerve-
zeti egységek megnevezése: Ügyfélkapcsolati osztály,
Társadalmi Párbeszéd Koordinációs osztály.

A munkakör betöltõjének irányítása alá tartozó szemé-
lyek száma összesen: 12.

Jogi felelõsség:
– munkáltatói jog.

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

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség, egyetem, jogász, böl-

csész szakképzettség,
– vezetõi tapasztalat – legalább 5 év feletti vezetõi ta-

pasztalat,
– B kategóriás jogosítvány,
– közigazgatási szakvizsga,
– C típusú nemzetbiztonsági ellenõrzés lefolytatása,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– a társadalmi párbeszéd – kiemelten a szociális párbe-

széd – hazai és nemzetközi intézményeinek ismerete; a tár-
sadalmi párbeszédben részt vevõ munkaadói, munkavál-
lalói és civil szervezetek, szövetségek konföderációi tevé-
kenységének átfogó ismerete; szövegszerkesztési és álta-
lános számítógép-kezelõi alapismeretek.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– angol vagy német nyelv középfokú ismerete.

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:
– jó szintû vezetõi készség,
– jó szintû stratégiai gondolkodás,
– jó szintû kommunikáció,
– jó szintû teljesítménymotiváció.

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

– szakképzettséget igazoló dokumentumok,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

vány.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör
legkorábban 2008. augusztus 11-tõl tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. július 21.

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

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

– postai úton, a pályázatot a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ, Személy-
ügyi Szolgáltató Igazgatóságának címezve (1133 Buda-
pest, Hegedûs Gyula u. 79–81. IV. emelet 401.). Amennyi-
ben a pályázatot postai úton küldi meg, pályázhat a
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www.kozigallas.gov.hu internetes oldalon kitöltött, ki-
nyomtatott pályázati adatlappal vagy azzal azonos adattar-
talommal bíró dokumentummal. A pályázat postai úton
történõ benyújtása esetén kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot:
KSZK33.

A pályázat elbírálásának rendje a Kormányzati Sze-
mélyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ-
nál:

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

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

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

függõen a KSZK által meghatározott körben: értékelõköz-
pont.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. augusz-
tus 8.

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

2008. július 11.
– Hivatalos Értesítõ – 2008. július 11.

A KSZK a pályázat érvénytelenségérõl és annak indo-
kairól – a megállapítást követõ 2 munkanapon belül – tájé-
koztatja a pályázót.

A munkáltató döntését követõ 5 munkanapon belül a
KSZK írásban értesíti a pályázókat a kiválasztási eljárás
eredményérõl.

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

A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató
és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)

a Miniszterelnöki Hivatal nevében
pályázatot hirdet

a Miniszterelnöki Hivatal Miniszterelnöki
Kabinetiroda Regionális osztályán

osztályvezetõi munkakör betöltésére

Az állás betölthetõ: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján, fi-
gyelemmel a 10/A. § rendelkezéseire.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás ha-
tározatlan idõre szól.

A munkavégzés helye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos
tér 2–4.

A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltõje által
ellátandó feladatkörök: 3. számú melléklet 105. parlamen-
ti és társadalmi kapcsolatok feladatkör.

Ellátandó feladatok:
Regionális referensek munkájának közvetlen irányítá-

sa; felelõs a Politikai és Társadalmi Kapcsolatok fõosztály
fõosztályvezetõje által meghatározott regionális feladatok
elvégzéséért (különösen: a miniszterelnök, valamint a
Kormány tagjainak a régiókban folytatott látogatásainak
figyelemmel követése és a szervezés segítése; a régió tár-
sadalmi és politikai szervezeteivel való folyamatos kap-
csolattartás; az adott régióban a miniszterelnök, valamint a
kabinetfõnök és a fõosztályvezetõ társadalmi és politikai
tevékenységének segítése, látogatásainak és kapcsolatai-
nak szervezése; gondoskodik a regionális partnerek eléré-
sérõl és további partnerek felkeresésérõl).

A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: társa-
dalmi kapcsolatok tevékenységi kör.

A munkakör betöltõjének irányítása alá tartozó szerve-
zeti egységek megnevezése: Regionális osztály.

A munkakör betöltõjének irányítása alá tartozó szemé-
lyek száma összesen: 3.

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

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség, egyetem, jogász szak-

képzettség,
– B kategóriás jogosítvány,
– közigazgatási szakvizsga,
– B típusú nemzetbiztonsági ellenõrzés lefolytatása,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– legalább egy uniós nyelv középfokú ismerete; tapasz-

talat uniós pályázati projektek területén; államigazgatás
területén szerzett gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– vezetõi tapasztalat,
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– legalább 1–3 év vezetõi tapasztalat,
– további uniós nyelv középfokú ismerete.

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:
– jó szintû vezetõi készség,
– jó szintû kommunikáció,
– jó szintû kreativitás,
– jó szintû problémamegoldás.

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

– végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló
dokumentumok,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-
nyítvány.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör
legkorábban 2008. augusztus 11-tõl tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. július 21.

A megpályáztatott munkakörrel kapcsolatosan további
információt Vánkos Ildikó nyújt a 06 (1) 441-3871-es tele-
fonszámon.

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

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

– postai úton, a pályázatot a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ, Személy-
ügyi Szolgáltató Igazgatóságának címezve (1133 Buda-
pest, Hegedûs Gyula u. 79–81. IV. emelet 401.). Amennyi-
ben a pályázatot postai úton küldi meg, pályázhat a
www.kozigallas.gov.hu internetes oldalon kitöltött, ki-
nyomtatott pályázati adatlappal vagy azzal azonos adattar-
talommal bíró dokumentummal. A pályázat postai úton
történõ benyújtása esetén kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot:
KSZK35.

A pályázat elbírálásának rendje a Kormányzati Sze-
mélyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ-
nál:

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

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

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

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

A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. augusz-
tus 8.

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

2008. július 11.
– Hivatalos Értesítõ – 2008. július 11.

A KSZK a pályázat érvénytelenségérõl és annak indo-
kairól – a megállapítást követõ 2 munkanapon belül – tájé-
koztatja a pályázót.

A munkáltató döntését követõ 5 munkanapon belül a
KSZK írásban értesíti a pályázókat a kiválasztási eljárás
eredményérõl.

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

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
Közbeszerzési Igazgatóság

(Információtechnológiai Beszerzési fõosztálya)
pályázatot ír ki

közbeszerzési szakreferens munkakör betöltésére

Feladat:
– közremûködik a közbeszerzési eljárások elektronikus

támogatásával kapcsolatos feladatokban;
– közbeszerzési portál adatrendszerezési, adatelemzési

és adat-karbantartási feladatok ellátása;
– normatíva-karbantartási feladatok elvégzése.

Pályázati feltételek:
– felsõfokú végzettség (mûszaki, közgazdasági szak-

irány elõnyt jelent);
– közbeszerzési eljárási rend ismerete elõnyt jelent;
– felhasználó szintû informatikai jártasság (szövegszer-

kesztés, táblázatkezelés, portálhasználat);
– angolnyelv-ismeret elõnyt jelent;
– terhelhetõség, jó problémamegoldó képesség, preci-

zitás.

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.
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A pályázatot a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság,
1357 Budapest, Pf. 8 címére kérjük benyújtani. A boríté-
kon kérjük tüntesse fel: „Pályázat közbeszerzési szakrefe-
rens 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.

Tiszakeszi Község Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot ír ki

igazgatási ügyintézõ munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló

9/1995. Korm. rendelet 1. számú mellékletének I/1; I/10;
I/18. pontjában meghatározott középfokú szakirányú vég-
zettség,

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– számítógép felhasználói szintû ismerete.

Elvárt kompetenciák:
– felelõsség, megbízhatóság,
– jó szóbeli és írásbeli kifejezõkészség, pontosság.

A munkakör betöltésénél elõnyt jelent:
– közigazgatási területen (lehetõleg önkormányzatnál)

szerzett gyakorlat;
– helyben lakás.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok hiteles máso-

latát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Ellátandó feladatok:
– személyi adat- és lakcímnyilvántartás vezetése,
– üzletek mûködési engedélyezésével kapcsolatos és

egyéb hatósági feladatok ellátása,
– hagyatéki ügyintézés,
– a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

szóló 1993. évi III. törvénybõl eredõ egyes szociális igaz-
gatási feladatok ellátása,

– képviselõ-testületi ülések elõkészítésével, lebonyolí-
tásával kapcsolatos feladatok ellátása,

– választás, népszavazás kapcsán felmerülõ feladatok
ellátása.

A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettséggel jár.

Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. tv. szerint.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. július 25.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. július 31.
A munkakör a pályázat elbírálását követõen azonnal be-

tölthetõ.
A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónap próbaidõ

kikötésével.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot zárt borí-

tékban személyesen vagy postai úton kell benyújtani
Tiszakeszi Község Önkormányzatának jegyzõje részére
(3458 Tiszakeszi, Községháza út 46. sz.). A borítékra kér-
jük ráírni: „igazgatási ügyintézõ munkakör”.

A pályázat elbírálásáról a munkáltatói jogkör gyakorló-
ja dönt.

A pályázat eredményérõl a pályázó írásban tájékoztatást
kap az elbírálástól számított 8 napon belül.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jo-
gát fenntartja.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ Kruj Tímea jegyzõtõl a 06 (49) 552-147-es telefon-
számon.

Egyek Nagyközség
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi munkakör betöltésére

A pályázati felhívást kiíró adatai:
– neve: Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képvi-

selõ-testülete,
– címe: 4069 Egyek, Fõ u. 3.

A pályázati felhívás kiírását kötelezõvé tevõ jogszabály
megjelölése: Ötv., Ktv., valamint a 406/2007. (XII. 27.)
Korm. rendelet.

A meghirdetett állás adatai:
– a közigazgatási szerv neve: Egyek Nagyközség Ön-

kormányzatának Képviselõ-testülete,
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– címe: 4069 Egyek, Fõ u. 3.,
– feladatkör/munkakör megnevezése: jegyzõ.

Az ellátandó feladatok fõbb jellemzõi: a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (2)–(3)
bekezdésben foglalt feladatok.

Vezetõi állás esetén a vezetõi szint és a vezetett szerve-
zeti egység megjelölése: közigazgatási szerv vezetõje,
jegyzõ.

Az állás 2008. november 1-jétõl tölthetõ be.
Az állás betöltésének feltételei: a pályázónak meg kell

felelnie a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben (a továbbiakban: Ktv.) szereplõ általá-
nos alkalmazási feltételeknek (magyar állampolgárság,
cselekvõképesség, büntetlen elõélet, összeférhetetlenség
hiánya, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség) és azokat
igazolnia kell.

Az általános elõírásokon túlmenõ alkalmazási felté-
telek:

– iskolai végzettség: felsõfokú,
– szakképesítések: igazgatásszervezõi vagy állam- és

jogtudományi doktori vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser végzettség,

– szakmai gyakorlat: –,
– közigazgatási gyakorlat: 2 év,
– közigazgatási szakvizsga: jogi vagy közigazgatási

szakvizsga,
– idegennyelv-ismeret (a nyelv és a vizsga szintjének

megnevezésével): –.

A munkáltatói jogkör gyakorlója által kikötött további
feltételek az állás betöltésekor létesített közszolgálati jog-
viszonnyal összefüggésben:

– próbaidõ kikötése és idõtartama: hat hónap,
– a közszolgálati jogviszony idõtartama (határozott

idõtartam esetén annak megjelölése): határozatlan, teljes
vagy részmunkaidõs foglalkoztatás (a részmunkaidõ meg-
jelölésével): teljes,

– munkaidõ: heti 40 óra,
– egyéb: –.

Illetmény és egyéb juttatások a Ktv. szerint történik, az
önkormányzat szolgálati lakást biztosítani nem tud.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– pályázati kérelmet,
– önéletrajzot,
– erkölcsi bizonyítványt,
– az okleveleket, bizonyítványokat vagy azok másolatait.

A pályázat kiírója által meghatározott egyéb iratok:
– vezetõi, szakmai elképzeléseit,

– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte-
lezettség teljesítésének vállalásáról,

– adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírá-
lásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a képviselõ-testü-
let nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.

A pályázat benyújtásának módjára és határidejére vo-
natkozó elõírások:

A pályázatot személyesen vagy postai úton kell benyúj-
tani a következõ címre: Szincsák Ferenc polgármester,
4069 Egyek, Fõ u. 3. A borítékon fel kell tüntetni: „Jegyzõi
pályázat”.

A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati
Személyügyi Központ honlapján történõ megjelenést köve-
tõ 30. nap.

A pályázat elbírálásának módja: a képviselõ-testület
döntése alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõ lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.

A pályázattal kapcsolatban további információt nyújt:
Szincsák Ferenc polgármester, 4069 Egyek, Fõ u. 3.
Telefon: (52) 579-019. E-mail: egyek.polgarmester@bi-
comix.hu.

Basal, Patapoklosi, Somogyapáti, Somogyhatvan,
Somogyviszló községek önkormányzatainak

képviselõ-testületei
pályázatot hirdetnek

– Somogyapáti székhellyel (Baranya megye) –
körjegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,
– államigazgatási fõiskolai vagy állam- és jogtudomá-

nyi egyetemi végzettség,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek,
– vagyonnyilatkozat tételének vállalása.

A pályázat elbírálása során elõnyt jelenthet:
– helyismeret,
– hosszabb idejû jegyzõi vezetõi gyakorlat,
– további szakképesítés,
– „B” kategóriás jogosítvány.
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A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– képzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– erkölcsi bizonyítványt (három hónapnál nem régebbi),
– a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai elkép-

zeléseket.

Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény és a
vonatkozó önkormányzati rendelet alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2008. július 7.) számított
15. nap.

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.

A pályázat eredményérõl a pályázók a döntés meghoza-
talát követõ 15 napon belül értesítést kapnak.

Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölt-
hetõ.

A kinevezés határozatlan idõre szól, teljes munkaidõ-
ben, három hónapos próbaidõ kikötésével.

A pályázatot Somogyapáti Község Önkormányzatának
polgármesteréhez címezve „Körjegyzõi pályázat” megje-
löléssel kell benyújtani. Cím: 7922 Somogyapáti, Fõ u. 81.

A pályázattal kapcsolatban információ kérhetõ: Kis
Péter polgármestertõl, 7922 Somogyapáti, Fõ u. 82.
Tel.: (73) 350-042, 550-018.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jo-
gát fenntartja.

Bábolna Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

pályázatot
hirdet aljegyzõi állás betöltésére

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

tori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább 3 évi közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a

Ktv. 7. § (7) bekezdése szerint.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– legalább hároméves vezetõi gyakorlat,

– minõségirányítási rendszerek mûködtetésében szer-
zett tapasztalat,

– felhasználói szintû számítógépes ismeretek.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát (eredeti

okiratok meghíváskor történõ bemutatása szükséges),
– szakmai elképzelések rövid ismertetése,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény
szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2008. július 7.) számított
15 napon belül.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtásra elõírt
határidõt követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.

Az álláshely az elbírálást követõen azonnal betölthetõ, a
kinevezés határozatlan idõre szól.

A pályázatot Bábolna Város Önkormányzata jegyzõjé-
hez kell benyújtani. Cím: 2943 Bábolna, Jókai M. u. 12.,
tel.: (34) 568-000. A borítékon kérjük feltüntetni: „Aljegy-
zõi pályázat”.

A képviselõ-testület jogosult a pályázatot érvénytelen-
nek nyilvánítani.

A pályázat elbírálását követõ 8 napon belül minden pá-
lyázó írásos értesítést kap.

Csabaszabadi és Pusztaottlaka Községek
Körjegyzõsége

(5609 Csabaszabadi, Apácai út 6.)
pályázatot hirdet

pénzügyi-gazdasági vezetõ munkakör betöltésére

Ellátandó feladatok: az önkormányzati költségvetés tel-
jesítéséhez fûzõdõ feladatok, számviteli folyamatok sza-
bályozottságának biztosítása, az önkormányzati vagyon
nyilvántartása, támogatások, pályázatok, egyéb pénzügyi
elszámolásokhoz adatszolgáltatás, pénzügyi információs
rendszer mûködtetése, fõkönyvi könyvelés, analitikus
nyilvántartások vezetése, bevallások készítése, házipénz-
tári feladatok.

Pályázati feltételek:
– középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzett-

ség mellett legalább mérlegképes könyvelõi végzettség
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(vagy felsõfokú közgazdász szakképesítés pénzügy sza-
kon vagy gazdálkodási szak államháztartási szakirányon),

– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– magyar állampolgárság.

Elõnyt jelent:
– TATIGAZD könyvelõi program ismerete,
– önkormányzati vagy költségvetési szervnél szerzett

gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai és szakmai végzettséget igazoló dokumentu-

mok másolatát,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagot

az eljárásban részt vevõk megismerhessék.

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

A kinevezés határozatlan idõre szól, hathónapos próba-
idõ kikötésével.

A munkakör a pályázat elbírálását követõen azonnal be-
tölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést (2008. július 7.) követõ 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõtõl számított 5. nap.

Pályázat benyújtása: csak postai úton, Csabaszabadi és
Pusztaottlaka községek körjegyzõjének címezve az alábbi
postacímre küldendõ: 5609 Csabaszabadi, Apácai út 6.
A borítékra kérjük írják rá: „Pályázat”.

Edelény Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

Edelény Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának Kistérségi Hivatala

belsõ ellenõri munkakörének betöltésére

Az állás 2008. augusztus 1-jétõl tölthetõ be.

Képesítési feltételek:
– a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 11. §-ában meg-

határozott képesítési követelmények,
– legalább felhasználói szintû számítógép-ismeret.

Elõnyt jelent: közigazgatási szakvizsga.

Ellátandó feladatok: Edelényi Kistérség Többcélú Tár-
sulásához tartozó települési önkormányzatok és költség-
vetési szerveik belsõ ellenõrzése.

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

A kinevezés határozatlan idõre szól, hat hónap próbaidõ
kikötésével. A munkakört teljes munkaidõben kell ellátni.
Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2008. július 7.) követõ 15 na-
pon belül.

A pályázatot „Belsõ ellenõri pályázat” jeligével ellátott
zárt borítékban Edelény Város Önkormányzatának jegy-
zõjéhez címezve kell benyújtani. Cím: 3780 Edelény, Ist-
ván király útja 52.

A pályázat elbírálására a pályázati határidõ lejártát kö-
vetõ 15 napon belül kerül sor.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt Méhész
Katalin aljegyzõ, telefon: (48) 524-100.

A pályázat eredményérõl az elbírálástól számított nyolc
napon belül a pályázók írásbeli értesítést kapnak.

A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jo-
gát fenntartjuk.

Edelény Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

Edelény Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának Kistérségi Hivatala

területfejlesztési referens munkakörének betöltésére

Az állás 2008. augusztus 1-jétõl tölthetõ be.

Képesítési feltételek:
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet

21. pontban szereplõ I. besorolási osztályba tartozó vég-
zettség,

– legalább felhasználói szintû számítógép-ismeret.

Elõnyt jelent: közigazgatási szakvizsga.

Ellátandó feladatok: közremûködik az Edelényi Kistér-
ség Többcélú Társulása területfejlesztéssel kapcsolatos
pályázati lehetõségeinek felkutatásában, a pályázatok el-
készítésében, nyertes pályázatok esetén a támogatási cé-
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loknak megfelelõ felhasználásában, elszámolásában, köz-
remûködik továbbá a kistérség fejlesztését célzó progra-
mok elkészítésében, kapcsolatot tart a területfejlesztésben
érdekelt szervekkel, civil szervezetekkel.

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

A kinevezés helyettesítés céljából, határozott idõre, leg-
feljebb 2010. augusztus 1-jéig szól, hat hónap próbaidõ ki-
kötésével. A munkakört teljes munkaidõben kell ellátni.
Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2008. július 7.) követõ 15 na-
pon belül.

A pályázatot „Területfejlesztési referens pályázat” jel-
igével ellátott zárt borítékban Edelény Város Önkormány-
zatának jegyzõjéhez címezve kell benyújtani. Cím: 3780
Edelény, István király útja 52.

A pályázat elbírálására a pályázati határidõ lejártát kö-
vetõ 15 napon belül kerül sor.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt Méhész
Katalin aljegyzõ, telefon: (48) 524-100.

A pályázat eredményérõl az elbírálástól számított nyolc
napon belül a pályázók írásbeli értesítést kapnak.

A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jo-
gát fenntartjuk.

Esztergom Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet
Esztergom Város Polgármesteri Hivatala

fõépítészi irodája
fõépítész munkakörének betöltésére

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A vezetõi megbízás határozatlan idõre szól.
A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye,

2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.
A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltõje által
ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet. I/19. Kiemelt
fõépítészi munkakör.

Ellátandó feladatok: a fõépítészi feladatok ellátása, a fõ-
építészi iroda vezetése.

A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
– a város településrendezési terveinek elkészítésével,

felülvizsgálatával összefüggõ feladatok, egyeztetések,
– döntés-elõkészítés, tájékoztatás,
– a helyi örökségvédelemmel kapcsolatos feladatok el-

látása, szabályozás elõkészítése, a városkép javításával
kapcsolatos döntések elõkészítése,

– a városi tervtanács mûködtetése,
– az építési engedélyezési tervek véleményezése,
– az önkormányzati ingatlanok építészeti terveinek el-

készíttetése,
– köztéri szobrokkal és mûalkotásokkal kapcsolatos

döntések elõkészítése,
– építészeti és tervpályázatok lebonyolítása.

A munkakör betöltõje irányítása alá tartozó szervezeti
egységek megnevezése: fõépítészi iroda.

Az irányítása alá tartozó személyek száma összesen: 2 fõ.

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illet-
mény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint
Esztergom Város Önkormányzatának helyi rendelete és
Esztergom Város Polgármesteri Hivatalának Egységes
közszolgálati szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség, egyetem, építészmérnök,
– közigazgatásban eltöltött legalább 2 év,
– legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások),
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– az önkormányzati fõépítészi tevékenység ellátásának

részletes szabályairól és feltételeirõl szóló 9/1998. (IV. 3.)
KTM rendelet szerint,

– motivációs levél, mely tartalmazza a betöltendõ állás-
sal kapcsolatos szakmai elgondolásokat.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– fõépítészi munkakör – legalább 1–3 év vezetõi tapasz-

talat,
– ARCHICAD felhasználói szintû ismerete,
– közigazgatási szakvizsga megléte,
– B kategóriás gépjármû-vezetõi engedély.

Elvárt kompetenciák:
– jó szintû, ügyfélközpontú ügyintézés.

Elõnyt jelentõ kompetenciák:
– jó szintû kommunikációs készség.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– a végzettséget igazoló okiratok másolata,
– hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírá-

lására jogosultak megtekinthetik.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: legkorábban
2008. augusztus 1-jétõl tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Búzásné dr. Zimon Andrea, a Városszépítési osztály osz-
tályvezetõje nyújt a (33) 542-048-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pá-
lyázatnak Esztergom Város Polgármesteri Hivatala címére
történõ megküldésével (2500 Esztergom, Széchenyi
tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbá-
zisban szereplõ azonosító számot: 25153/2008., valamint
a munkakör megnevezését: fõépítész.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja,
rendje: a pályázatokat háromtagú bizottság bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. július 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.esztergom.hu honlapon és a polgármesteri hiva-

tal hirdetõtábláján – 2008. június 16.
– mek.hu honlapon – 2008. június 16.
– Belügyi Közlöny – 2008. június 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.esztergom.hu honlapon szerezhet.

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
jogi elõadó álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– jogász végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,

– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
ványt,

– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

Az ellátandó munkakör: Hódmezõvásárhely megyei
jogú város részben önálló gyámhivatalánál gyermekvédel-
mi és gyámügyi 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.

A pályázat benyújtási határideje: a pályázatnak a pá-
lyázati kiírás Belügyi Közlönyben való megjelenését
(2008. július 7.) 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 Hódmezõvásár-
hely, Kossuth tér 1.

Bõvebb felvilágosítás kérhetõ: dr. Kis Zsuzsanna sze-
mélyzeti referenstõl személyesen a polgármesteri hivatal
emelet 25/A szobájában vagy telefonon a (62) 530-198-as
számon.

Rábapordány és Dör községek
önkormányzatainak képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
körjegyzõi állás betöltésére

Betöltendõ munkakör, ellátandó feladatok: Rábapor-
dány–Dör körjegyzõségében körjegyzõi feladatok ellátása
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
36. § (2) bekezdése alapján.

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

tori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább kétéves szakmai gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– számítógép felhasználói szintû ismerete.
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A pályázathoz csatolandó:
– szakmai önéletrajz,
– képzettséget tanúsító okiratok másolata,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– a hivatal vezetésére vonatkozó szakmai program.

Vezetõi gyakorlat elõnyt jelent.

Bérezés, egyéb juttatás a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. és Rábapordány–Dör Körjegy-
zõsége köztisztviselõi szabályzata alapján.

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

A pályázatok elbírálására a benyújtási határidõ lejártát
követõ legközelebbi együttes testületi ülésen kerül sor.

Az állás betölthetõ 2008. augusztus 1-jétõl.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt:
Pásztorné Szakács Gabriella polgármester, telefon: (96)
273-378.

A pályázatokat Rábapordány község polgármesteréhez
kell benyújtani zárt borítékban a következõ címre: Pász-
torné Szakács Gabriella polgármester, 9146 Rábapordány,
Ady E. u. 1. A borítékon kérjük feltüntetni: „Körjegyzõi
pályázat”.

Sellye Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
a sellyei polgármesteri hivatal

aljegyzõi állására

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

tori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább két év közigazgatási gyakorlat,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– idegennyelv-tudás,

– közigazgatási vezetõi, szabálysértési, birtokvédelmi
gyakorlat,

– közbeszerzési képesítés.

A pályázathoz csatolni kell:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány közjegy-

zõ által hitelesített másolatát,
– a szakmai tevékenységet is bemutató részletes önélet-

rajzot,
– a munkakör ellátására vonatkozó elképzeléseket.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
Besorolás, illetmény és egyéb juttatások megállapítása

a köztisztviselõk jogállásáról szóló, módosított 1992. évi
XXIII. törvény, valamint a helyi közszolgálati szabályzat
alapján történik.

A pályázatot

2008. július 18-ig

lehet benyújtani Sellye város jegyzõjéhez.

Az állás a képviselõ-testületi döntést követõen tölt-
hetõ be.

További felvilágosítás dr. Fekete Géza jegyzõtõl kérhe-
tõ a (73) 580-900-as telefonszámon.

Zsadány és Geszt községek körjegyzõje
pályázatot hirdet

önkormányzati gazdálkodási ügyintézõi álláshely
betöltésére

Ellátandó feladatok:
– önkormányzati költségvetés és zárszámadás készítése,
– gazdálkodás szabályszerûségének biztosítása,
– pénzügyi támogatásokra irányuló pályázatok készítése,
– pénzügyi szabályzatok karbantartása.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– szakirányú (közgazdasági vagy kettõs könyvviteli)

végzettség,
– gazdálkodási területen szerzett gyakorlat,
– informatikai ismeret.
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Elõnyt jelent:
– szakirányú felsõfokú végzettség,
– önkormányzati szakmai gyakorlat,
– közigazgatási alap- vagy szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– személyi adatokat is tartalmazó szakmai életrajz,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– képesítést igazoló okiratok másolata.

A köztisztviselõi jogviszony kinevezéssel, határozatlan
idõre, háromhavi próbaidõ kikötésével, a Ktv. alapján jön
létre.

Az állás az elbírálást követõen azonnal elfoglalható.

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

A benyújtás helye: Zsadány és Geszt körjegyzõje, 5537
Zsadány, Béke u. 82.

A pályázattal kapcsolatban tájékoztatás a (66)
497-300-as telefonszámon kérhetõ.

Zsadány és Geszt községek körjegyzõje fenntartja an-
nak lehetõségét, hogy a pályázati eljárást eredménytelen-
nek nyilvánítsa.

Szervezeti hírek

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
ALAPÍTÓ OKIRATA

A Magyar Nemzeti Múzeum alapító okirata

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 88. §-ának és az államháztartás mû-
ködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ámr.) 10. §-ának rendelkezései alapján,
a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátás-
ról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvényben

foglaltakra tekintettel az 1802-ben gróf Széchényi Ferenc
felajánlása nyomán létrejött

Magyar Nemzeti Múzeum

alapító okiratát – az államháztartásért felelõs miniszterrel
egyetértésben – módosítom és egységes szerkezetbe fog-
lalt szövegét az alábbiak szerint állapítom meg:

I.

Általános rendelkezések

1. Az intézmény hivatalos elnevezése: Magyar Nemzeti
Múzeum.

2. Idegen nyelvû elnevezése:
– angolul: Hungarian National Museum
– németül: Ungarisches Nationalmuseum
– oroszul: ��������	
���	�������
�����

– franciául: Musée National Hongrois.

3. Rövidített elnevezése: MNM.

4. Székhelye: 1088 Budapest, Múzeum körút 14–16.

5. Telephelyei:
1053 Budapest, Magyar u. 40.

Múzeumai:
a) MNM Rákóczi Múzeuma 3950 Sárospatak, Szent Er-

zsébet út 19.
b) MNM Mátyás Király Múzeuma 2025 Visegrád, Fõ

u. 23.
c) MNM Vármúzeuma 2500 Esztergom, Szent István

tér 1.
Közérdekû muzeális kiállítóhelyei:
a) MNM Vértesszõlõsi Kiállítóhelye 2837 Vértesszõ-

lõs, volt kõbánya,
b) MNM Mátyás Király Múzeuma 2025 Visegrád, Sala-

mon torony.

6. Alapító: Magyar Köztársaság Országgyûlése.

7. Szakmai besorolása: országos múzeum.

8. Számlaszáma: Magyar Államkincstár 10032000-
01425121-00000000.

9. Felügyeleti szerve: Oktatási és Kulturális Miniszté-
rium.
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II.

Az intézmény alaptevékenysége

1. Gyûjtõköre kiterjed a Magyarország területén az em-
berré válástól napjainkig létrejött régészeti és történeti em-
lékekre, valamint a más államokban élõ magyarság törté-
netére vonatkozó relikviákra.

2. Gyûjtõterülete az egész ország, illetve a magyarság
története vonatkozásában – a nemzetközi egyezmények fi-
gyelembevételével – a világ valamennyi országa is.

3. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevé-
kenységei, kiegészítõ, kisegítõ tevékenységei:

3.1. Feladata a gyûjtõkörébe tartozó tárgyi, képi, írásos,
hang és egyéb forrásanyag felkutatása, régészeti feltárások
útján vagy más módon (vásárlás, adományozás stb.) való
gyûjtése, õrzése, szakszerû nyilvántartása, kezelése, állag-
megóvása és védelme, továbbá tudományos feldolgozása
és rendszerezése, valamint a tudományos eredmények
közzététele.

3.2. Kulturális szolgáltatásaival, az állandó és idõszaki
kiállításokkal, valamint a hozzájuk kapcsolódó múzeum-
pedagógiai tevékenységgel, családi és közösségi progra-
mokkal, szakmai rendezvényekkel – a minél szélesebb kö-
rû hozzáférés érdekében – szolgálni a társadalom mûvelõ-
dését és szórakozását, segíteni az egész életen át tartó tanu-
lás folyamatát.

3.3. A gyûjtõkörét illetõ, valamint a muzeológia terüle-
tén folytatott tudományos, módszertani kutató- és publiká-
ciós munka végzése, a külsõ kutatók szakmai támogatása,
kutatószolgálat mûködtetése.

3.4. Részvétel a gyûjtõkörével összefüggõ közép- és
felsõfokú oktatásban, valamint a szakmuzeológus képzés-
ben és továbbképzésben.

3.5. Együttmûködés a hazai és külföldi, illetve nemzet-
közi szakmai és muzeológiai szervezetekkel, társintézmé-
nyekkel.

3.6. Gyûjtõköréhez kapcsolódóan szakkönyvtár mû-
ködtetése.

3.7. Jogszabályok alapján – az intézmény gyûjtõkörébe
tartozó kulturális javakkal összefüggésben – a kulturális
örökségvédelem hatósági feladataiban való közremûkö-
dés: a kulturális javak védetté nyilvánítási eljárásai, vala-
mint a kulturális javak külföldre történõ kivitelének ható-
sági engedélyezési eljárásai során szakvélemény adása, a
kulturális örökségvédelem hatósági nyilvántartása számá-
ra adatszolgáltatás, és – örökségvédelmi hatósági felkérés-
re – közremûködés a védetté nyilvánított kulturális javak
ellenõrzésében.

3.8. Az intézmény gyûjtõkörébe tartozó kulturális javak
esetében – a jogszabályok, illetve a felügyeleti szerv felké-
rése alapján végzett, a tudomány adott ismeretanyagára tá-

maszkodó és annak eredményeit felhasználó – szakértõi
tevékenység.

3.9 Az oktatási és kulturális miniszter által meghatáro-
zott további feladatok.

4. Az intézmény alaptevékenységei között kiemelt fel-
adatai az alábbiak:

4.1. A múzeumokban õrzött kulturális javak digitalizá-
lásával összefüggõ országos szintû módszertani és koordi-
nációs tevékenységet végez.

4.2. Ellátja a restaurálás és konzerválás elvi és gyakorla-
ti kérdéseinek kutatásával, új módszerek kidolgozásával
és bevezetésével összefüggõ feladatokat és az eredménye-
ket rendszeresen közzéteszi.

4.3. Képzõ- és továbbképzõ központként részt vesz a
Magyar Képzõmûvészeti Egyetem által folytatott tárgy-
restaurátor-képzésben, ellátja a mûtárgyvédelmi munka-
társ (mûtárgyvédelmi asszisztens, múzeumi gyûjtemény-
és raktárkezelõ, valamint restaurátor technikus) képzéssel
összefüggõ feladatokat és vizsgahelyet mûködtet.

4.4. A múzeumi szakterület központi információs bázi-
saként országos muzeológiai és régészeti adattárat, muze-
ológiai és restaurátor könyvtárat, archaeometriai és régé-
szeti légifotó-adatbázist mûködtet.

4.5. Elõsegíti a múzeumi terület régészeti, történeti mu-
zeológiai és numizmatikai szakági együttmûködését, éves
szakmai konferenciák, illetve továbbképzések szerve-
zését.

4.6. Kapcsolatot tart a határon túli magyar, illetve a leg-
szélesebb értelemben magyar vonatkozású mûtárgyakat
gyûjtõ, õrzõ múzeumokkal, beleértve ezen intézmények
tevékenységének és gyûjteményeik bemutatásának ma-
gyarországi elõsegítését és szakmai támogatását.

5. Az intézmény alaptevékenységei, kiegészítõ, kisegítõ
tevékenységei a TEÁOR’08 szerinti megjelöléssel:

32.99 Egyéb, m. n. s. feldolgozóipari tevékenység
47.61 Könyv-kiskereskedelem
47.62 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
47.78 Egyéb, m. n. s. új áru kiskereskedelme
47.99 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
58.11 Könyvkiadás
58.14 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása
58.29 Egyéb szoftverkiadás
63.11 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
63.12 Világhálóportál-szolgáltatás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üze-

meltetése
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
74.20 Fényképészet
82.99 M. n. s. egyéb kiegészítõ üzleti szolgáltatás
85.31 Általános középfokú oktatás
85.32 Szakmai középfokú oktatás
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85.42 Felsõfokú oktatás
85.52 Kulturális képzés
85.59 M.n.s. egyéb oktatás
91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység
91.02 Múzeumi tevékenység
93.29 M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidõs tevé-

kenység
6. Alapvetõ szakfeladata:
923 215 Múzeumi tevékenység

7. Szakágazati besorolása:
910 200 Múzeumi tevékenység

III.

Az intézmény vállalkozási tevékenysége

1. Az intézmény vállalkozási tevékenységet folytathat
eszközeinek, szabad kapacitásainak hasznosítása érdeké-
ben a költségvetése tervezett összkiadásához viszonyított
30%-os mértékig, amely nem veszélyeztetheti az intéz-
mény alapvetõ szakfeladatainak ellátását.

2. Az intézmény vállalkozási tevékenységi köre a
TEÁOR’08 szerinti megjelöléssel:

18.12 Nyomás (kivéve: napilap)
18.13 Nyomdai elõkészítõ-tevékenység
18.14 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
18.20 Egyéb sokszorosítás
32.99 M. n. s egyéb feldolgozóipari tevékenység
47.61 Könyv-kiskereskedelem
47.78 Egyéb, m. n. s. új áru kiskereskedelme
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás
58.11 Könyvkiadás
58.14 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása
58.19 Egyéb kiadói tevékenység
58.29 Egyéb szoftverkiadás
59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üze-

meltetése
74.90 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki te-

vékenység
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.99 M. n. s. egyéb kiegészítõ üzleti szolgáltatás
93.29 M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidõs tevé-

kenység

3. Az Áht. 96. § (3) bekezdése alapján a vállalkozásból
származó bevételeket és a vállalkozási tevékenységek ki-
adásait az alaptevékenységektõl elkülönítetten kell meg-
tervezni és elszámolni. A vállalkozási tevékenységbõl

származó eredmény az intézmény által felhasználható ré-
szébõl vállalkozási tartalékot kell képezni, amely az Ámr.
69. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint használ-
ható fel.

IV.

Az intézmény mûködése

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

2. A fõigazgató-helyetteseket pályázat útján, határozott
idõre a fõigazgató – a miniszter egyetértésével – bízza meg
és vonja vissza a megbízását (szükség esetén nevezi ki és
menti fel).

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

4. Az MNM Rákóczi Múzeuma, az MNM Mátyás Ki-
rály Múzeuma, és az MNM Vármúzeuma igazgatóját a pá-
lyázat útján, határozott idõre – a miniszter véleményének
kikérésével – a fõigazgató bízza meg, illetve vonja vissza
megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel).

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

6. Az intézmény szervezeti felépítését és mûködési
rendjét, a vezetõk közötti feladatmegosztást, a belsõ és
külsõ kapcsolatokra vonatkozó további jogszabályok által
elõírt rendelkezéseket a Szervezeti és mûködési szabályzat
(a továbbiakban: SzMSz) határozza meg. A fõigazgató kö-
teles az SzMSz-t és mellékleteit, továbbá annak módosítá-
sait az alapító okirat hatálybalépését követõ 60 napon be-
lül elkészíteni és a miniszterhez jóváhagyás céljából felter-
jeszteni. Az SzMSz-t a miniszter hagyja jóvá.
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7. Az intézmény alaptevékenységét az Oktatási és Kul-
turális Minisztérium (a továbbiakban: OKM) belsõ sza-
bályzata szerint jóváhagyott munkaterv alapján végzi.

V.

Az intézmény jogállása, gazdálkodása

Az intézmény önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok
feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jog-
körrel rendelkezõ központi költségvetési szerv, amelynek
költségvetése az OKM fejezetén belül szerepel.

VI.

Záró rendelkezések

Jelen alapító okirat az aláírásának napján lép hatályba,
ezzel egyidejûleg a 31487-3/2007. számú, 2008. február
12-én kelt alapító okirat hatályát veszti.

Budapest, 2008. 04. 17.

9427/2008.
Arató Gergely s. k.,

államtitkár,
az Oktatási és Kulturális Minisztérium,

mint az Alapító képviselõje
átruházott jogkörében eljárva
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ÁLLAMI VAGYON HASZNOSÍTÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZAT EREDMÉNYHIRDETÉSE

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (1024 Budapest, Lövõház u. 39.) pályázati felhívást jelentett meg a
Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjének 2008. április 21–25-i, 2008/17. számában, becsehelyi ingatlanok hasznosítása
tárgyában.

A versenyeztetési eljárás

eredménytelenül

zárult.

ÁLLAMI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSE

A Tolna Megyei Rendõr-fõkapitányság (7100 Szekszárd, Mészáros L. u. 19–21.) az állami vagyonnal való gazdál-
kodásról szóló 254/2007. (X. 4.) kormányrendeletben meghatározottak alapján

nyilvános árverés

keretében, egyenként, 2 db használatból ideiglenesen kivont, alábbiakban felsorolt jármûvet, 1 db hõszigetelt faházat,
31 db fotó-videotechnikai eszközt, valamint 10 db bútorzati terméket értékesít.

Sorszám Megnevezés Futott km Évjárat Kikiáltási ár

1. OPEL ASTRA F CLASSIC 235 411 2000 550 000 Ft

2. VOLKSWAGEN TRANSPORTER 224 036 1994 286 000 Ft

Sorszám Megnevezés Egyéb Kikiáltási ár

3. Hõszigetelt faház 12 m2 40 000 Ft

Sorszám Megnevezés Egyéb Kikiáltási ár

4–38. Fotó-videotechnikai eszköz 34 db 500 Ft-tól

Sorszám Megnevezés Egyéb Kikiáltási ár

39–45. Bútorzati termékek 10 db 1000 Ft-tól

Az árverés helye: 7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 2.

Az árverés ideje:
2008. július 28. 10 óra

Az elsõ árverés sikertelensége esetén a második árverés idõpontja: 2008. július 29. 10 óra

A gépjármûvek és az egyéb értésesítésre kerülõ vagyontárgyak elõzetesen megtekinthetõek 7100 Szekszárd, Tartsay
V. u. 2. alatt az árverés napján 8.00 órától 10.00 óráig.
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A részvételi szándékot és a résztvevõk személyi adatait, illetve vállalkozás esetén a 30 napnál nem régebbi eredeti
vagy hiteles cégkivonatot és aláírási címpéldányt, szükség esetén a jelenlevõ képviselõ személyére kiállított megbízást
az árverés kezdete elõtt le kell adni.

Az árverés közjegyzõ jelenlétében történik.
Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyak csak a vételár kiegyenlítése után kerülhetnek a vevõ birtokába, annak elszállí-

tása a vevõ költségén történik. A vételár megfizetésének hitelt érdemlõ módon való bizonyításától számított 1 munkana-
pon belül köteles a vevõ azokat elszállíttatni, azon túl tárolási költséget kell fizetnie.

Az árverésen jármûvek esetében az 50 000 Ft, a faház esetében a 20 000 Ft, a foto-videotechnikai eszközök és bútorza-
ti termékek esetében a 10 000 Ft árverési elõleget helyszínen befizetõ személy vehet részt, mely összeg a vételárban be-
számításba kerül, a nem nyertes árverezõ részére az árverési elõleg az árverés napján visszafizetésre kerül.

A vételár megfizetése: az árverés napján a helyi postán befizetett készpénz-átutalási megbízással történik. Az árveré-
sen a licitálás során jármûvek esetében a vételár 10 000 Ft összegekkel emelkedik, a faház esetében 5000 Ft összeggel
emelkedik, a fototechnikai eszközök és bútorzati termékek esetében 1000 Ft összeggel emelkedik.

Az árverés lefolyásának egyéb részletes szabályait a kiíró az árverés helyszínén ismerteti. Személyesen, illetve gazda-
sági társaságok esetén a cég nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy árverezhet. Az árverés levezetõjének kö-
zeli hozzátartozója nem árverezhet.

Az értékesítendõ vagyontárgyakról és az árveréssel kapcsolatos eljárásról, továbbá a megtekintés részletes feltételei-
rõl bõvebb információ Schneidler László r.õrgy. fõelõadótól kérhetõ [tel: (74) 501-168].
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

LII. évfolyam 18. szám 2008. július 2.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium közleményei

KÖZLEMÉNYEK

Az IRM pályázati felhívása
szakmai szakértõi névjegyzékbe történõ felvételre

Az igazságügyi és rendészeti miniszter a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 101. §-a, valamint a szakkép-
zésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltak alapján – figyelemmel az Országos szak-
értõi, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértõi és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékrõl, va-
lamint a szakértõi tevékenységrõl szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendeletre (a továbbiakban: rendelet) – nyilvános pályá-
zatot hirdet az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium szakmai szakértõi névjegyzékére (a továbbiakban: névjegyzék)
történõ felvételre, illetve a jelenlegi nyilvántartásban szereplõk megbízási idejének meghosszabbítására az Országos
Képzési Jegyzékben [1/2006. (II. 16.) OM r., a továbbiakban OKJ-ben] szereplõ egyes szakképesítések vonatkozásában,
amelyeknél a szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására az igazságügyi és rendészeti miniszter jo-
gosult.

A már kiadott igazolványok alapján, az ott megjelölt szakmák tekintetében az érvényességi idõ lejártáig láthatják el a
szakértõi tevékenységet.

A névjegyzékbe való felvétel 5 évre szól, amely meghosszabbítható.
A névjegyzék tartalmazza azok nevét, szakterületét, lakcímét és telefonszámát, akik az iskolai rendszerû és az iskola-

rendszeren kívüli szakképzést folytató intézményben, oktatási vállalkozásnál szakmai ellenõrzésben vehetnek részt, és
más szakértõi tevékenységet folytathatnak.

1. A névjegyzékbe történõ felvétellel kapcsolatos pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a névjegyzékbe történõ felvétel iránti kérelmet, amely a pályázati felhívás mellékleteként szereplõ adatlap kitölté-

sével teljesíthetõ;
b) azon alapszakképesítés(ek) megjelölését, amelyre szakértõnek jelentkezik, a szakképesítésen belüli elágazás, vagy

az egyes ráépülés megnevezésével;
c) a részletes szakmai önéletrajzot,
d) a szakmai tevékenység, valamint esetlegesen a szakterületen végzett kutatómunka, tudományos tevékenység ismer-

tetését.

2. A pályázathoz csatolni kell:
a) erkölcsi bizonyítványt,
b) a felsõfokú szakirányú végzettséget vagy felsõfokú iskolai végzettséget és szakirányú szakképzettséget tanúsító

oklevél(ek) hiteles másolatát és tíz év szakmai gyakorlati idõ meglétét tanúsító igazolást (a gyakorlati idõ tartama a meg-
pályázott szakképesítésnek megfelelõ szakirányú felsõfokú végzettség megszerzésétõl számítható);

c) a jelentkezõ szakmai tevékenységét értékelõ – legalább két – szakmai ajánlást (ajánló elsõsorban a névjegyzékben
már szereplõ személy lehet);

d) a jelentkezõ által írt könyvek, cikkek, tanulmányok jegyzékét;
e) a bírálati díjról szóló befizetési csekk másolatát.

3. Azon szakmák esetében, melyeknél nincs szakirányú felsõfokú képzési forma, új pályázat elbírálásakor a bírálóbi-
zottság elfogadja bármely felsõfokú képzettség, valamint az adott szakképzettség meglétét, vagy annak jogszabály alap-
ján történõ elismerését.
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4. Nem szükséges az erkölcsi bizonyítvány csatolása annak, akinél jogszabály rendelkezése alapján a büntetlenség az
alkalmazás és a foglalkoztatás elõfeltétele, és akinek a munkáltatója ezt igazolja.

5. A hiteles okiratról készült másolatnak az eredetivel történõ azonosságát, a tíz év gyakorlati idõ meglétét a munkálta-
tó, nyugdíjban lévõ jelentkezõ esetén az utolsó munkáltató vagy annak jogutódja, jogutód nélkül megszûnt munkáltató
esetén a megszûnt munkáltató fenntartója, ennek hiányában más hitelt érdemlõen igazolja.

6. Az, aki szerepel a névjegyzékben, annak érvényességi idõtartamára kérheti a nyilvántartásban szereplõ adatok új
szakképesítések szerinti kiegészítését. A kiegészítésre vonatkozó kérelem esetében a nyilvántartásba vételre vonatkozó
rendelkezéseket kell alkalmazni.

7. Az, aki szerepel a névjegyzékben, kérheti nyilvántartási idejének meghosszabbítását.
A nyilvántartás meghosszabbításával összefüggõ beadványnak tartalmaznia kell:
a) a kérelmet,
b) a nyilvántartásba vétel idejét, a szakképesítés(ek) megnevezését,
c) a nyilvántartásba vétel óta végzett szakmai szakértõi tevékenység ismertetését.

8. A kérelemhez csatolni kell mindazokat az iratokat (illetõleg azok hiteles másolatát), melyeket új pályázat benyújtá-
sa esetén is mellékelni szükséges, amennyiben ezeket korábban nem nyújtották be.

9. A nyilvántartás meghosszabbításával összefüggõ kérelmet legalább a nyilvántartási idõ lejárta elõtti utolsó elbírá-
lásra kell benyújtani. A nyilvántartás 5 évvel történõ meghosszabbítására az elbírálás idõpontja alapján kerül sor.

10. A névjegyzékbe történõ felvétellel kapcsolatos pályázat benyújtásakor a pályázó bírálati díjat köteles fizetni,
melynek összege a pályázat benyújtásakor érvényes, kötelezõ, legkisebb munkabér (minimálbér) húsz (20) százaléka,
függetlenül a megjelölt szakképzettségek számától.

11. A nyilvántartásba vétel meghosszabbításával kapcsolatos pályázat benyújtásakor befizetendõ bírálati díj összege a
pályázat benyújtásakor érvényes kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) tíz (10) százaléka, függetlenül a megjelölt
szakképzettségek számától.

12. Elutasítás esetén a jogorvoslati kérelem bírálati díja a fent meghatározott díjak összegének ötven százaléka.

13. A bírálati díjat minden esetben a BM Oktatási Fõigazgatóság 10023002-00284787-00000000 számú elõirányzat-
felhasználási keretszámlára kell befizetni, készpénz-átutalási megbízáson.

14. A készpénz-átutalási megbízáson a közlemény rovatban kérjük feltüntetni a pályázat célját (szakmai szakértõi pá-
lyázat), valamint azt, hogy új pályázatra, illetõleg hosszabbításra történt a befizetés.

15. A beérkezett pályázatok értékelését az igazságügyi és rendészeti miniszter által létrehozott bírálóbizottság végzi
évente egy alkalommal. A tárgyév szeptember 30-ig beérkezett pályázatok november 1–30. közötti idõszakban kerülnek
elbírálásra.

16. A szakmai szakértõi névjegyzék évente egy alkalommal kerül kiadásra az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
és az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában.

17. A névjegyzékbõl való törlésre és a tevékenység felfüggesztésére a rendeletben foglaltak értelemszerûen kerülnek
alkalmazásra.

18. A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Oktatási Fõigaz-
gatóság ad. Tel.: 432-0702, e-mail: oktfoig@bm.gov.hu.

A pályázatokat az alábbi címre kell megküldeni: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Oktatási Fõigazgatóság,
1903 Budapest, Pf. 314.

Szabó László s. k.,
fõigazgató
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ADATLAP

az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium felelõsségébe tartozó szakképesítések
szakmai szakértõi névjegyzékébe kerüléséhez

Szakértõi névjegyzék:

Új pályázat benyújtása: Hosszabbítás:

Nyilvántartásba vétel idõpontja: .........................................................................................................................................

Név (leánykori név): ...........................................................................................................................................................

Születési hely, idõ: ..............................................................................................................................................................

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

Lakcíme(i):..........................................................................................................................................................................

Telefonszáma(i): .................................................................................................................................................................

Faxszáma, e-mail címe:.......................................................................................................................................................

Végzettsége: ........................................................................................................................................................................

Tudományos fokozata: ........................................................................................................................................................

Foglalkozása: ......................................................................................................................................................................

Beosztása: ...........................................................................................................................................................................

Munkahely – neve:..............................................................................................................................................................

– címe: .............................................................................................................................................................

– telefonszáma(i): ............................................................................................................................................

– faxszáma, e-mail címe: .................................................................................................................................

Szakképesítések:

Határrendész Magánnyomozó

Biztonságszervezõ I. Biztonságtechnikai szerelõ, kezelõ

Biztonsági õr Közterület-felügyelõ

Rendészeti szervezõ (határrendész-szervezõ, rendõrszervezõ) Végrehajtó

Rendõr Parkolóõr

Biztonságszervezõ II. Hatósági és közigazgatási ügyintézõ

Ajánlók:

1. ...................................................... ......................................................
név aláírás

2. ...................................................... ......................................................
név aláírás

Az adatlaphoz csatolni kell a bírálati díj befizetését igazoló feladóvevény fénymásolatát.
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Az IRM pályázati felhívása
szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történõ felvételre

Az igazságügyi és rendészeti miniszter a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 101. §-a, valamint a szakkép-
zésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltak alapján – figyelemmel az Országos szak-
értõi, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértõi és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékrõl, va-
lamint a szakértõi tevékenységrõl szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendeletre (a továbbiakban: rendelet) – nyilvános pályá-
zatot hirdet az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium szakmai vizsgaelnöki névjegyzékére (a továbbiakban: névjegy-
zék) történõ felvételre, illetve a jelenlegi nyilvántartásban szereplõk megbízási idejének meghosszabbítására az Orszá-
gos Képzési Jegyzékben, OKJ-ben szereplõ egyes szakképesítések vonatkozásában, amelyeknél a szakmai és vizsgázta-
tási követelményrendszer meghatározására az igazságügyi és rendészeti miniszter jogosult.

A már kiadott igazolványok alapján, az ott megjelölt szakmák tekintetében az érvényességi idõ lejártáig láthatják el a
vizsgaelnöki feladatokat.

A névjegyzékbe való felvétel 5 évre szól, amely meghosszabbítható.
A névjegyzék szakképesítésenként tartalmazza azok nevét, lakcímét és telefonszámát, akik szakmai vizsgaszervezõ

intézménynél szakmai vizsgán vizsgaelnöki feladatot láthatnak el.

1. A névjegyzékbe történõ felvétellel kapcsolatos pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a névjegyzékbe történõ felvétel iránti kérelmet, amely a pályázati felhívás mellékleteként szereplõ adatlap kitölté-

sével teljesíthetõ;
b) azon alapszakképesítés(ek) megjelölését, amelyre vizsgaelnöknek jelentkezik, a szakképesítésen belüli elágazás,

vagy az egyes ráépülés megnevezésével;
c) a részletes szakmai önéletrajzot;
d) a szakmai tevékenység, valamint esetlegesen a szakterületen végzett kutatómunka, tudományos tevékenység ismer-

tetését.

2. A pályázathoz csatolni kell:
a) erkölcsi bizonyítványt;
b) a felsõfokú szakirányú végzettséget vagy felsõfokú iskolai végzettséget és szakirányú szakképzettséget tanúsító

oklevél(ek) hiteles másolatát és a tíz év szakmai gyakorlati idõ meglétét tanúsító igazolást (a gyakorlati idõ tartama a
megpályázott szakképesítésnek megfelelõ szakirányú felsõfokú végzettség megszerzésétõl számítható);

c) a jelentkezõ szakmai tevékenységét értékelõ – legalább két – szakmai ajánlást (ajánló elsõsorban a névjegyzékben
már szereplõ személy lehet);

d) a jelentkezõ által írt könyvek, cikkek, tanulmányok jegyzékét;
e) a bírálati díjról szóló befizetési csekk másolatát.

3. Azon szakmák esetében, melyeknél nincs szakirányú felsõfokú képzési forma, új pályázat elbírálásakor a bírálóbi-
zottság elfogadja bármely felsõfokú képzettség, valamint az adott szakképzettség meglétét, vagy annak jogszabály alap-
ján történõ elismerését.

4. Nem szükséges az erkölcsi bizonyítvány csatolása annak, akinél jogszabály rendelkezése alapján a büntetlenség az
alkalmazás és a foglalkoztatás elõfeltétele, és akinek a munkáltatója ezt igazolja.

5. A hiteles okiratról készült másolatnak az eredetivel történõ azonosságát, a tíz év gyakorlati idõ meglétét a munkálta-
tó, nyugdíjban lévõ jelentkezõ esetén az utolsó munkáltató vagy annak jogutódja, jogutód nélkül megszûnt munkáltató
esetén a megszûnt munkáltató fenntartója, ennek hiányában más hitelt érdemlõen igazolja.

6. Az, aki szerepel a névjegyzékben, annak érvényességi idõtartamára kérheti a nyilvántartásban szereplõ adatok új
szakképesítések szerinti kiegészítését. A kiegészítésre vonatkozó kérelem esetében a nyilvántartásba vételre vonatkozó
rendelkezéseket kell alkalmazni.

7. Az, aki szerepel a névjegyzékben, kérheti nyilvántartási idejének meghosszabbítását.
A nyilvántartás meghosszabbításával összefüggõ beadványnak tartalmaznia kell:
a) a kérelmet,
b) a nyilvántartásba vétel idejét, a szakképesítés(ek) megnevezését,
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c) a nyilvántartásba vétel óta végzett szakmai vizsgaelnöki tevékenység ismertetését,
d) a továbbképzésben való részvételt igazoló tanúsítvány másolatát.

8. A kérelemhez csatolni kell mindazokat az iratokat (illetõleg azok hiteles másolatát), melyeket új pályázat benyújtá-
sa esetén is mellékelni szükséges, amennyiben ezeket korábban nem nyújtották be.

9. A nyilvántartás meghosszabbításával összefüggõ kérelmet legalább a nyilvántartási idõ lejárta elõtti utolsó elbírá-
lásra kell benyújtani. A nyilvántartás 5 évvel történõ meghosszabbítására az elbírálás idõpontja alapján kerül sor.

10. A névjegyzékbe történõ felvétellel kapcsolatos pályázat benyújtásakor a pályázó bírálati díjat köteles fizetni,
melynek összege a pályázat benyújtásakor érvényes, kötelezõ, legkisebb munkabér (minimálbér) tíz (10) százaléka, füg-
getlenül a megjelölt szakképzettségek számától.

11. A nyilvántartásba vétel meghosszabbításával kapcsolatos pályázat benyújtásakor befizetendõ bírálati díj összege a
pályázat benyújtásakor érvényes kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) öt (5) százaléka, függetlenül a megjelölt
szakképzettségek számától.

12. Elutasítás esetén a jogorvoslati kérelem bírálati díja a fent meghatározott díjak összegének ötven százaléka.

13. A bírálati díjat minden esetben a BM Oktatási Fõigazgatóság 10023002-00284787-00000000 számú elõirány-
zat-felhasználási keretszámlára kell befizetni, készpénz-átutalási megbízáson.

14. A készpénz-átutalási megbízáson a közlemény rovatban kérjük feltüntetni a pályázat célját (szakmai vizsgaelnöki
pályázat), valamint azt, hogy új pályázatra, illetõleg hosszabbításra történt a befizetés.

15. A beérkezett pályázatok értékelését az igazságügyi és rendészeti miniszter által létrehozott bírálóbizottság végzi
évente egy alkalommal. A tárgyév szeptember 30-ig beérkezett pályázatok november 1–30. közötti idõszakban kerülnek
elbírálásra.

16. A szakmai vizsgaelnöki névjegyzék évente egy alkalommal kerül kiadásra az Igazságügyi és Rendészeti Miniszté-
rium és az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában.

17. A névjegyzékbõl való törlésre és a tevékenység felfüggesztésére a rendeletben foglaltak értelemszerûen kerülnek
alkalmazásra.

18. A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Oktatási Fõigaz-
gatóság ad. Tel.: 432-0702, e-mail: oktfoig@bm.gov.hu.

A pályázatokat az alábbi címre kell megküldeni: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Oktatási Fõigazgatóság,
1903 Budapest, Pf. 314.

Szabó László s. k.,
fõigazgató
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ADATLAP

az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium felelõsségébe tartozó szakképesítések
szakmai vizsgaelnöki névjegyzékébe kerüléséhez

Vizsgaelnöki névjegyzék:

Új pályázat benyújtása: Hosszabbítás:

Nyilvántartásba vétel idõpontja: .........................................................................................................................................

Név (leánykori név): ...........................................................................................................................................................

Születési hely, idõ: ..............................................................................................................................................................

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

Lakcíme(i):..........................................................................................................................................................................

Telefonszáma(i): .................................................................................................................................................................

Faxszáma, e-mail címe:.......................................................................................................................................................

Végzettsége: ........................................................................................................................................................................

Tudományos fokozata: ........................................................................................................................................................

Foglalkozása: ......................................................................................................................................................................

Beosztása: ...........................................................................................................................................................................

Munkahely – neve:..............................................................................................................................................................

– címe: .............................................................................................................................................................

– telefonszáma(i): ............................................................................................................................................

– faxszáma, e-mail címe: .................................................................................................................................

Szakképesítések:

Határrendész Rendõr

Biztonságszervezõ I. Biztonságszervezõ II.

Biztonsági õr Magánnyomozó

Rendészeti szervezõ (határrendész-szervezõ, rendõrszervezõ) Biztonságtechnikai szerelõ, kezelõ

Parkolóõr Közterület-felügyelõ

Hatósági és közigazgatási ügyintézõ

Ajánlók:

1. ...................................................... ......................................................
név aláírás

2. ...................................................... ......................................................
név aláírás

Az adatlaphoz csatolni kell a bírálati díj befizetését igazoló feladóvevény fénymásolatát.
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VI. évfolyam 6. szám 2008. június 30.

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium közleményei

KÖZLEMÉNYEK

A szociális és munkaügyi miniszter
k ö z l e m é n y e

a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által fenntartott, fogyatékossággal élõ személyeket ellátó
szociális bentlakásos intézmények 2008. évi intézményi térítési díjáról

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 3. §-a
(1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a szociális és munkaügyi miniszter a Szociális és Munka-
ügyi Minisztérium által fenntartott, fogyatékossággal élõ személyeket ellátó szociális bentlakásos intézmények
2008. évi intézményi térítési díjait a következõk szerint állapítja meg:

Az intézmény neve
Önköltség havi mértéke 1 fõre

(Ft)
Intézményi térítési díj összege

napi (Ft) havi (Ft)

Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete
2120 Dunakeszi, Fóti út 75.
– rehabilitációs intézeti elhelyezés
– intézeten belüli lakóotthonok
– intézeten kívüli lakóotthonok

270 762

1 228
1 574

198

36 840
47 220

5 940

Vakok Állami Intézete
1146 Budapest, Hermina út 21.
– rehabilitációs intézeti elhelyezés
– idõsek ápoló-gondozó otthona
– napközi otthon (étkezéssel)
– napközi otthon (étkezés nélkül)
– lakóotthon

242 889

1 267
1 386

673
337
449

38 016
41 580

-
-

13 470

Mozgássérültek Állami Intézete
1022 Budapest, Marczibányi tér 3.
– rehabilitációs intézeti elhelyezés
– ápoló-gondozó otthon
– lakóotthon

362 833

1 698
1 000

677

50 940
30 000
20 310

Reménysugár Habilitációs Intézet
1223 Budapest, Kápolna u. 3.
– 18 éven aluli személyek esetén
– 18 éven felüli személyek esetén

466 667

660
872

17 600
26 160

Az új intézményi térítési díjak alapján megállapított személyi térítési díjakat 2008. május 15-tõl kell megfizetni.
A személyi térítési díj megállapítása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a

személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet rendelkezései
alapján történt.

Szûcs Erika s. k.
szociális és munkaügyi miniszter
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A szociális és munkaügyi miniszter
k ö z l e m é n y e

a Karitatív Tanács tagsági feltételeirõl

A Karitatív Tanács megalakításáról és mûködésének
részletes szabályairól szóló 65/2000. (V. 9.) Korm. rende-
let (továbbiakban: R.) 2. §-a alapján felhívom a karitatív
tevékenységeket folytató közhasznú szervezeteket, hogy
az e közlemény megjelenésétõl számított harminc napon
belül nyújtsák be az elkobzott dolgok közérdekû felhasz-
nálásának lebonyolításában való részvétel iránti
szándéknyilatkozatukat.

A Karitatív Tanács tagja az a szervezet lehet, amely ala-
pító okirata szerint legalább 2000. június 1-je óta az R. sze-
rinti karitatív tevékenységet folytat, köztartozása nincs és
érdekvédelmi tevékenységre nem jogosult. További feltétel,
hogy országos hálózattal, legalább három regionális köz-
ponttal, a segélyakciók lebonyolításához szükséges, az R.
szerint megfelelõ logisztikai háttérrel rendelkezzék, vala-
mint országos viszonylatban legalább negyven fõt foglal-
koztasson munkaviszonyban, és legalább három regionális
raktárt mûködtessen. Azok az R. szerinti karitatív tevékeny-
séget végzõ közhasznú szervezetek, amelyek nem felelnek
meg a fenti feltételeknek, az elkobzott dolgok közérdekû
felhasználásának lebonyolításával, így különösen a rászo-
rultak körének, illetve a szétosztás módjának meghatáro-
zásával kapcsolatosan javaslattételi jogot kapnak.

A szándéknyilatkozatokat a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium Karitatív Tanács Titkársága címére (Levél-
cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.) kell postán bekülde-
ni. Mellékelni kell a beadványhoz a hatályos alapító okira-
tot, a közhasznúsági bejegyzésrõl szóló bírósági végzést,
és az 1999. évrõl szóló jóváhagyott közhasznúsági jelen-
tést. Azoknak a szervezeteknek, amelyek a Karitatív Ta-
nács tagságára jelentkeznek, a R. további feltételeinek tel-
jesítését a következõ hiteles okiratokkal kell bizonyíta-
niuk: szervezeti és mûködési szabályzat, nemleges köztar-
tozási igazolás, nyilatkozat a munkaviszonyban foglalkoz-
tatottakról és azok foglalkoztatási helyérõl, nyilatkozat és
azonosítható részletes kimutatás az R. 1. §-a (4) bekez-
désének b) pontját kielégítõ, megfelelõ logisztikai háttér
meglétérõl.

A beadványok értékelését követõen a Karitatív Tanács
tagságát elnyerõ szervezetek képviselõit összehívom a
megbízólevelek átadása céljából, míg a javaslattételi jogot
kapó szervezetek jegyzékbe vételérõl intézkedem, és gon-
doskodom, hogy errõl értesüljenek.

Az esetleges kérdésekkel kapcsolatban a karitativ.tit-
karsag@szmm.gov.hu címen kérhetõ felvilágosítás.

Szûcs Erika s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

K ö z l e m é n y
a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi

Közalapítvány közhasznúsági jelentésének,
2007. évi mérlegének és a független könyvvizsgálói

jelentésének közzétételérõl

A közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. tör-
vény 19. §-a értelmében a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyer-
mekjogi Közalapítvány (1054 Budapest, Akadémia u. 3.)
az alábbiakban tesz eleget a nyilvánosságra hozatali köte-
lezettségének.

A közhasznúsági jelentést, a 2007. évi mérleget és a füg-
getlen könyvvizsgálói jelentést a Betegjogi, Ellátottjogi és
Gyermekjogi Közalapítvány Kuratóriuma 2008. május 13-i
kuratóriumi ülésén egyhangúlag elfogadta.

A részletes jelentés a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermek-
jogi Közalapítvány honlapján (www.jogvedok.hu) teljes
terjedelmében megtekinthetõ.

Dr. Csehák Judit s. k.,
elnök

K ö z l e m é n y
a Notre Dame Nõi Kanonok- és Tanítórend által

fenntartott „Miasszonyunk” Idõskorúak Otthona
2008. évi intézményi térítési díjáról

A Notre Dame Nõi Kanonok- és Tanítórend által fenn-
tartott, ápolást-gondozást nyújtó, tartós bentlakásos –
idõskorúak otthona típusú – szociális intézmény ezúton tá-
jékoztatja a lakosságot az intézmény 2008. évi intézményi
térítési díjáról.

Napi díj
(Ft/fõ)

Havi díj
(Ft/fõ)

Tartós bentlakásos ellátás:
Notre Dame Nõi Kanonok-
és Tanítórend „Miasszonyunk”
Idõskorúak Otthona
8900 Zalaegerszeg, Zárda u. 25.
Tel.: 92/325-300
Engedélyezett férõhelyek száma:
30 fõ
Ellátási terület: Magyarország terü-
lete

2 333 70 000
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Pályázati felhívások

P á l y á z a t i f e l h í v á s
fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek

tevékenységének támogatására

(A pályázat kódja: FV-I-08)

Az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirá-
nyító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.) a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából, a
szociális és munkaügyi miniszter 2/2008. (III. 31.) SZMM
rendelete alapján pályázatot hirdet fogyasztóvédelmi tár-
sadalmi szervezetek tevékenységének támogatására.

1. A pályázat célja, kategóriái
A fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása

annak érdekében, hogy a rendelkezésükre álló eszközök-
kel – összhangban a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi
CLV. törvény 45. §-ában és a III. középtávú fogyasztóvé-
delmi politika megvalósítására irányuló, 2007-2010. kö-
zötti idõszakra szóló cselekvési program végrehajtásához
szükséges kormányzati intézkedésekrõl szóló 1033/2007.
(V. 23.) Korm. határozatban foglalt feladatokkal – a fo-
gyasztóvédelem széles körû megismertetésével elõsegítsék a
tudatos fogyasztói magatartás kialakítását.

.
Pályázati kategóriák

„A” kategória: Érdekfeltárás; érdekérvényesítés

A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi
szervezetek arra irányuló tevékenységének támogatása,
hogy:

– érdekfeltáró munkájukkal segítsék a fogyasztók gaz-
dasági érdekeinek és fogyasztói jogainak érvényesítését,
ennek keretében feltárják a fogyasztói problémákat, érté-
keljék a fogyasztói jogok érvényesülését;

– képviseljék a fogyasztókat az érdekegyeztetõ fóru-
mokon és testületekben;

– véleményezzék a fogyasztókat érintõ jogszabályter-
vezeteket, jogszabály-módosítást kezdeményezzenek a fo-
gyasztói jogok vagy fogyasztói érdekek védelme érdekében;

– közremûködjenek a fogyasztóvédelmi politika kidol-
gozásában és figyelemmel kísérjék annak érvényesülését;

– közremûködjenek a nemzeti szabványosításban a
Magyar Szabványügyi Testület szervein keresztül;

– a fogyasztói érdekek védelme céljából részt vegye-
nek a nemzetközi szervezetek tevékenységében.

„B” kategória: Szerzõdési feltételek figyelése; közér-
dekû kereset, eljárás, vizsgálat kezdeményezése

A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi
szervezetek arra irányuló tevékenységének támogatása,
hogy figyelemmel kísérjék a fogyasztókkal szemben alkal-

mazott általános szerzõdési feltételeket, és közérdekû ke-
resetet, eljárást, vizsgálatot, intézkedést kezdeményezze-
nek a fogyasztói jogok vagy fogyasztói érdekek védelme
érdekében.

„C” kategória: Tanácsadó irodák mûködtetése és
fejlesztése

A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi
szervezetek arra irányuló tevékenységének támogatása,
hogy a fogyasztók tájékoztatását szolgáló és jogérvényesí-
tésüket elõsegítõ tanácsadó irodákat és a fogyasztók tájé-
koztatását szolgáló információs rendszert mûködtessenek.

„D” kategória: Fogyasztóvédelmi tájékoztatás, oktatás

A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi
szervezetek arra irányuló tevékenységének támogatása,
hogy a tudatos fogyasztói magatartás elõsegítése és a fo-
gyasztók tájékozottságának javítása érdekében fogyasztó-
védelmi oktatást és tájékoztatást szervezzenek, illetve vé-
gezzenek (fogyasztóvédelmi kiadványok, jegyzetek készí-
tése, fogyasztóvédelmi klubok mûködtetése).

„E” kategória: Közvélemény tájékoztatása országos
fogyasztóvédelmi lapon keresztül

A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi
szervezetek arra irányuló tevékenységének támogatása,
hogy a tevékenységük során tapasztaltak nyilvánosságra
hozatalával tájékoztassák a közvéleményt (országos fo-
gyasztóvédelmi lap).

2. A rendelkezésre álló keretösszeg

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keret-
összeg 249 600 000 Ft, azaz kétszáznegyvenkilencmil-
lió-hatszázezer forint a Magyar Köztársaság 2008. évi
költségvetésérõl szóló 2007. évi CLXIX. törvény 1. számú
melléklet XXVI. SZMM fejezet 16/42/2 „Fogyasztóvédel-
mi társadalmi szervezetek támogatása” fejezeti kezelésû
elõirányzat (ÁHT: 208349) terhére.

3. A pályázaton igényelhetõ támogatás összege és
formája

„A” kategória esetén legalább 500 000 Ft, illetve leg-
feljebb 25 000 000 Ft vissza nem térítendõ támogatás igé-
nyelhetõ.

„B” kategória esetén legalább 50 000 Ft, illetve legfel-
jebb 1 000 000 Ft vissza nem térítendõ támogatás igényel-
hetõ.

„C” kategória esetén legalább 100 000 Ft, illetve leg-
feljebb 40 000 000 Ft vissza nem térítendõ támogatás igé-
nyelhetõ.

„D” kategória esetén legalább 50 000 Ft, illetve legfel-
jebb 20 000 000 Ft vissza nem térítendõ támogatás igé-
nyelhetõ.
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„E” kategória esetén legalább 10 000 000 Ft, illetve
legfeljebb 25 000 000 Ft vissza nem térítendõ támogatás
igényelhetõ.

Az öt kategória közötti forrásarány meghatározása a beér-
kezett pályázatok mennyisége és minõsége alapján történik.

4. A támogatás mértéke

A projekt elszámolható összes költségének 100%-a, a
pályázathoz önerõ biztosítása nem kötelezõ.

5. A támogatás folyósítása

Egy összegben, elõfinanszírozás formájában történik a
Pályázati Útmutató 13. pontja szerint. A Pályázatkezelõ a
támogatási összeget a támogatási szerzõdés mindkét fél ál-
tal történõ aláírását követõen utalja át.

A pályázatban csak a támogatási idõszakot terhelõ költ-
ségekre vonatkozó pénzügyi bizonylatok számolhatók el,
melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási idõszak
végéig meg kell történnie.

6. Támogatási idõszak

A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2008. augusztus 1.
és 2009. május 31. közé esõ idõszak.

7. Beadható pályázatok száma

Jelen pályázati felhívásra egy Pályázó egy kategóriában
csak egy pályázatot nyújthat be.

8. A pályázók köre

8.1. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek
nyújthatnak be pályázatot:

Belföldi székhellyel rendelkezõ, fogyasztói érdekek kép-
viseletét ellátó, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény
alapján

1. magánszemélyek által létrehozott társadalmi szerve-
zetek, melyek természetes személy tagjainak száma leg-
alább 50 fõ;

2. létrehozott társadalmi szervezetek szövetsége,
amelyeknek alapszabályban meghatározott célja a fo-
gyasztók érdekeinek védelme és e célnak megfelelõen leg-
alább két éve mûködnek [a fogyasztóvédelemrõl szóló
1997. évi CLV. törvény 2. § h) pont] és

amelyek az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûkö-
dési Rendszerben (továbbiakban: EPER) regisztráltak a
Pályázati Útmutató 8. pontja szerint.

8.2. Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó,
amely

a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztõ
vagy valótlan adatot szolgáltatott,

b) a korábban nyújtott állami, vagy európai uniós támo-
gatásokkal az elõírt határidõre nem számolt el,

c) a korábbi pályázati program megvalósítása során, il-
letve a mûködtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási
szerzõdésben foglaltaktól,

d) korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre al-
kalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kap-
csolatban,

e) szervezetnek adótartozása, illetve adók módjára be-
hajtható köztartozása van,

f) szervezetnek bírósági nyilvántartásból való törlését
az ügyészség kezdeményezte,

g) szervezetnek megítélt támogatásáról szóló beszámoló-
ját a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességû,
elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévõsége van velük
szemben,

h) munkaügyi kapcsolatai nem rendezettek,

i) Pályázóval szemben a közpénzekbõl nyújtott támoga-
tások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
(a továbbiakban: Knyt.) 6. § (1) bekezdése szerinti össze-
férhetetlenségi ok áll fenn, vagy Knyt. 8. § (1) bekezdésé-
ben foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzété-
telét a Knyt. szerinti határidõben nem kezdeményi.

8.3. Nem támogatható az a pályázat, amelynek meg-
valósítása, illetve a megvalósítás módja vagy ered-
ménye

a) bûncselekménynek vagy bûncselekmény elkövetésére
való felhívásnak minõsül;

b) alapvetõ emberi vagy alkotmányos jogot sért;

c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbsé-
gek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom
más alapvetõ érdekeinek sérelmével jár, így különösen a
közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védel-
mének követelményébe ütközik.

9. A pályázatok benyújtásának módja és helye

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyúj-
tani a Pályázatkezelõ által mûködtetett EPER-rendszeren
keresztül. Az internetes pályázati adatlapot és ûrlapot a pá-
lyázati felhívásban és útmutatóban közölteknek megfele-
lõen hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott meg-
jelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyúj-
tani.

A pályázat benyújtását megelõzõen minden Pályázónak
a www.esf.hu honlapon regisztrálnia kell magát az
EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes
elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval
és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos
információkat a Pályázati Útmutató 8. pontja tartalmazza.

10. A pályázatok benyújtásának határideje

Az internetes pályázatok beadási határideje 2008. július 21.
24.00 óra.
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Határidõben benyújtottnak minõsül az a pályázat,
amely a Pályázatkezelõ internetes pályázatkezelõ rendsze-
rében véglegesítésre került.

11. Pályázatkezelõ

ESZA Kht. Hazai Programigazgatósága

1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület

www.esf.hu

12. A pályázat érvényességének vizsgálata

A benyújtott (véglegesített) pályázatokat a Pályázatke-
zelõ internetes pályázatkezelõ rendszere automatikusan
iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést kö-
vetõen a pályázatok érvényességi ellenõrzésére kerül sor a
Pályázati Útmutató 10. pontjában meghatározott szem-
pontrendszer szerint.

A pályázat beérkezését követõen nincs lehetõség hiány-
pótlásra.

Amennyiben a Pályázatkezelõ a pályázat érvényességi
ellenõrzése során megállapítja, hogy a pályázat nem felel
meg a pályázati felhívásban és az internetes adatlapban
foglalt feltételeknek, megállapítja a pályázat érvénytelen-
ségét és az érvénytelenség okának megjelölésével elektro-
nikus értesítést küld a Pályázónak. Az érvénytelenné nyil-
vánítás ellen jogorvoslat benyújtásának helye nincs.

13. A pályázatok elbírálásának szakmai szempont-
rendszere és határideje

A pályázatok értékelését a Bírálati Bizottság a Pályázati
Útmutató 11. pontjában meghatározott szempontrendszer
szerint végzi.

A Bírálati Bizottság döntési javaslatát a pályázatok be-
adási határidejétõl számított 25 napon belül teszi meg.
A támogatásokról a szociális és munkaügyi miniszter dönt
a Bírálati Bizottság javaslatának megérkezését követõ
15 napon belül. A támogató a támogatást a kértnél alacso-
nyabb mértékben is megállapíthatja, a kértnél nagyobb tá-
mogatási összeg megítélésére nincs lehetõség. A támogató
a támogatási döntésben meghatározhatja a támogatás fel-
használására és szerzõdéskötésre vonatkozó feltételeket.

14. A Pályázók döntést követõ kiértesítése

A szociális és munkaügyi miniszter döntését követõen a
Pályázatkezelõ 15 napon belül elektronikus úton értesítést
küld a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzé-
teszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az
elutasítás részletes indokait. A pályázatokkal kapcsolatos
döntések a www.szmm.gov.hu és a www.esf.hu honlapo-
kon kerülnek közzétételre.

A döntés ellen a Pályázó részérõl jogorvoslati kérelem
benyújtásának helye nincs.

A támogatási döntésrõl szóló értesítések tartalmazzák a
szerzõdéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumen-
tumok beküldési határidejét, módját.

15. Szerzõdéskötés

A támogatás igénybevételére a támogatási szerzõdés
keretei között van lehetõség, a szerzõdés megkötéséhez
szükséges dokumentumokat a Kedvezményezettnek az ér-
tesítésben megjelölt határidõre kell megküldenie.

A Pályázatkezelõ a beérkezett dokumentációkat meg-
vizsgálja, és amennyiben a szerzõdéskötéshez szükséges
dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy
hiányos, illetve a Kedvezményezett elmulasztotta az érte-
sítésben szereplõ határidõt, a Pályázatkezelõ a Kedvezmé-
nyezettet 8-8 munkanapos határidõvel, két alkalommal hi-
ánypótlásra szólítja fel.

Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerzõdés a tá-
mogatásról szóló értesítésben megjelölt határidõn belül a
Pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból
nem jön létre.

A Kedvezményezettel a szerzõdéskötéshez szükséges
valamennyi feltétel határidõben való teljesülése esetén a
támogatási szerzõdést a Pályázatkezelõ köti meg.

16. A támogatás elszámolása és ellenõrzése

A beszámoló benyújtásának végsõ határideje: 2009.
június 30.

A pályázat szerint támogatásra kerülõ feladat megvaló-
sításának, valamint az éves és évközi szakmai beszámoló
és pénzügyi elszámolás benyújtásának határidejét és a
szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elkészítésének
szempontjait a fejezeti kezelésû elõirányzatokra vonatko-
zó miniszteri rendelet, a támogatási szerzõdés és a Pályá-
zati Útmutató 14. pontja tartalmazza.

17. További információk

A támogatás igénylésének, igénybevételének és elszá-
molásának részletes szabályait, a folyamatban részt vevõ
szervezetek eljárási határidõit a Pályázati Útmutató tartal-
mazza.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést kö-
vetõen, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló
keretösszeget – a beérkezett pályázatok száma vagy tartal-
ma miatt – nem tudta felhasználni, úgy további beadási ha-
táridõt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy
módosított pályázati felhívás keretében.

Jelen pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató, továb-
bá az internetes pályázati adatlap együtt képezik a pályá-
zati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szüksé-
ges összes feltételt. A pályázati felhívás és a Pályázati Út-
mutató letölthetõ a www.esf.hu, a www.szmm.gov.hu hon-
lapokról, vagy beszerezhetõ a Pályázatkezelõ 1134 Bu-
dapest, Váci út 45. „C” épület címén.
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A pályázattal kapcsolatban további információkat a
9.00–16.00 óra között hívható a 273-4250-es telefonszá-
mon, valamint a hazaitamogatas@esf.hu e-mail címen
kaphatnak a Pályázatkezelõtõl.

Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek
tevékenységének támogatása
(A pályázat kódja: FV-I-08)

Pályázati Útmutató

1. Fogalmak

1.1. Pályázó: amennyiben a pályázati felhívás másként
nem rendelkezik, a támogatást pályázati úton igénylõ jogi
személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági
társaság, jogi személyiség nélküli egyéb jogalany, termé-
szetes személy, illetve személyek közössége.

1.2. Kedvezményezett: az elõirányzatból részesülõ ké-
relmezõ, Pályázó vagy egyéb – a kötelezettségvállalás
alapján – jogosult természetes és jogi személy, jogi szemé-
lyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság. Végsõ ked-
vezményezett az elõirányzat terhére folyósított támogatás
végsõ felhasználója.

1.3. Kötelezettségvállaló: a jogképességgel nem ren-
delkezõ Pályázó(k)nak Kötelezettségvállaló szervezetet
kell megjelölni. A Kötelezettségvállaló szervezet a Pályá-
zó által a pályázatban megjelölt, a pályázati program vég-
rehajtására, a támogatás Pályázó általi felhasználására és
elszámolására kötelezettséget vállaló jogi személy.

1.4. Számlatulajdonos: az önálló bankszámlával nem
rendelkezõ Pályázónak bankszámlával rendelkezõ sze-
mélyt vagy szervezetet kell megjelölni a pályázatban,
aki/amely a támogatási összeg fogadására saját bankszám-
láját az önálló bankszámlával nem rendelkezõ Kedvezmé-
nyezett részére biztosítja.

1.5. Támogató: az elõirányzat felett rendelkezésre jogo-
sult, annak felhasználásáért felelõs szerv, illetve szervezet,
aki a Kedvezményezetteket támogatásban részesíti.

1.6. Pályázatkezelõ: jogszabály vagy a támogatóval
kötött megállapodás alapján a pályáztatás technikai lebo-
nyolítását végzõ, illetve a pályázati programok tartalmi és
pénzügyi megvalósítását ellenõrzõ szerv, azaz az Európai
Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi
Szolgáltató Kht.

1.7. Internetes pályázatkezelõ rendszer: a Pályázatke-
zelõ által üzemeltetett Internet-alapú pályázatkezelõ infor-
mációs rendszer (Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-
mûködési Rendszer, EPER).

1.8. E-pályázat: olyan pályázat, amely legalább a pá-
lyázati felhívásban a támogatás igénybevételének feltéte-
leként meghatározott adatokat, szakmai programot és an-
nak költségvetését tartalmazza és az internetes pályázatke-
zelõ rendszeren keresztül érkezik a Pályázatkezelõhöz.

1.9. Támogatási idõszak: a pályázati felhívás 6. pont-
jában és jelen útmutató 5. pontjában megjelölt idõpontok
közé esõ, a Pályázó által a pályázatban megjelölt kezdõ és
befejezõ idõpontok közötti intervallum. Ezen idõszakban
kell a Pályázónak a pályázati programot megvalósítania, s
a támogatást kizárólag a fentiek szerint meghatározott idõ-
szakot terhelõ költségek kiegyenlítésére használhatja fel.

1.10. Összeférhetetlenség: a közpénzekbõl nyújtott tá-
mogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tör-
vény (a továbbiakban: Knyt.) 6. § (1) bekezdés szerint
összeférhetetlenség azzal szemben áll fenn,

a) aki a pályázati eljárásban döntés-elõkészítõként köz-
remûködõ vagy döntéshozó.

aa) Döntés-elõkészítésben közremûködõnek minõsül:
az a természetes személy, aki

aa1) munkaviszony jellegû jogviszonyban vagy pol-
gári jogi jogviszony alapján részt vesz a pályáza-
ti kiírás vagy a támogatási döntés elõkészítésé-
ben,

aa2) támogatási döntés meghozatalára irányuló eljá-
rásban javaslattételi, véleményezési joggal ren-
delkezik, vagy ilyen joggal rendelkezõ testület
tagja;

ab) Döntéshozónak minõsül: az a természetes személy,
aki

ab1) feladat- és hatásköre alapján a támogatási dön-
tés meghozatalára jogosult, vagy az erre jogosult
szerv vezetõje vagy testület tagja,

ab2) feladat- és hatásköre alapján a támogatási dön-
tésre érdemi befolyással rendelkezik, így külö-
nösen, ha a támogatási döntéshez kapcsolódóan
egyetértési, vétó-, hozzájárulási, illetve jóváha-
gyási joggal rendelkezik, vagy ilyen joggal ren-
delkezõ szerv vezetõje vagy testület tagja;

b) kizárt közjogi tisztségviselõ,

kizárt közjogi tisztségviselõnek minõsül: a Kormány
tagja, a kormánybiztos, az államtitkár, a szakállamtitkár, a
regionális fejlesztési tanács elnöke, a fejlesztéspolitikai
ügyekben feladatkörrel rendelkezõ központi hivatal veze-
tõje, a regionális fejlesztési tanács által törvény elõírása
alapján létrehozott társaság vezetõ tisztségviselõi, fel-
ügyelõbizottságának tagjai, illetve az Ágazati Operatív
Programok Közremûködõ szervezetei vezetõ tisztségviselõi
és ellenõrzõ szervének tagjai;

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvrõl szóló
1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) által meghatá-
rozott közeli hozzátartozó;

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló
gazdasági társaság,

valamely személy tulajdonában álló gazdasági társa-
ságnak minõsül:

da) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan
mûködõ részvénytársaság,
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db) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági
társaság (ide nem értve a nyilvánosan mûködõ
részvénytársaságot),

dc) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság
dc1) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilváno-

san mûködõ részvénytársaság,
dc2) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasá-

gi társaság (ide nem értve a nyilvánosan mû-
ködõ részvénytársaságot).

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szer-
vezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi
személyiséggel rendelkezõ olyan szervezeti egysége,
amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezetõ tisztség-
viselõ, az alapítvány kezelõ szervének, szervezetének tag-
ja, tisztségviselõje, a társadalmi szervezet, az egyház vagy
a szakszervezet ügyintézõ vagy képviseleti szervének tagja.

Vezetõ tisztségviselõ: a gazdasági társaságokról szóló
2006. évi IV. törvény által meghatározott vezetõ tisztség-
viselõ.

f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet,
illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkezõ azon
szervezeti egysége,

fa) amely a pályázat kiírását megelõzõ öt évben
együttmûködési megállapodást kötött vagy tartott
fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továb-
biakban: párt),

fb) amely a pályázat kiírását megelõzõ öt évben párt-
tal közös jelöltet állított országgyûlési, európai
parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,

g) akinek a részvételbõl való kizártságának tényét a
Knyt. 13. § alapján a honlapon közzétették.

1.11. Fogyasztóvédelmi iroda: a fogyasztók által meg-
közelíthetõ, rendszeres, azonos idõben nyitva tartó iroda,
amely a fogyasztók tájékoztatását és panaszaik intézését
szolgálja. Az irodában fogyasztóvédelmi ismeretekkel ren-
delkezõ szakember áll a fogyasztók rendelkezésére.

1.12. Közvélemény tájékoztatása: olyan fogyasztóvé-
delmi lap megjelentetése, amely rendszeres idõközönként
jelenik meg, a fogyasztók széleskörû, reklámoktól mentes
tájékoztatását tûzi ki célul, elõsegíti a fogyasztói jogok és
a jogérvényesítési lehetõségek megismerését, valamint az
ésszerû fogyasztói döntések meghozatalát. Vállalja az eu-
rópai fogyasztóvédelem filozófiájának, stratégiai kérdése-
inek közkinccsé tételét, módszertanának, konkrét tapasz-
talatainak elemzését, összhangban a tudatos fogyasztói
magatartás és az életmód változásával. A lap terjesztésé-
nek módját, beszerezhetõségét meg kell adni. Fogyasztó-
védelemben jártas szakemberek a médiában közzé teszik a
fogyasztók széles körét érintõ tapasztalataikat.

1.13. Fogyasztók tájékoztatása, oktatása: fogyasztó-
védelmi ismeretekkel rendelkezõ szakember a hatályos
jogszabályok ismeretében átadja tudását és tapasztalatait a
tudatos fogyasztói magatartás és viselkedésmodell elsajá-
tításához, a vitás fogyasztói ügyek megelõzéséhez, az eset-

leges fogyasztói panaszok orvoslásához, a hatályos jog-
szabályok erõsítéséhez.

1.14. Fogyasztóvédelmi szakember: fogyasztóvédel-
mi jogász, fogyasztóvédelmi hatóságnál munkatapaszta-
latot szerzett munkatárs, egyéb, a fogyasztóvédelem terü-
letén tapasztalatot, vagy ismereteket szerzett szakember.

1.15. Fogyasztóvédelmi klub: fogyasztóvédelmi isme-
retekkel rendelkezõ szakember vezetésével megvalósuló
klubfoglalkozások, melyek célja, hogy fogyasztóvédelmi
ismeretek átadásával, fogyasztói panaszok és problémák
megvitatásával elõsegítsék a tudatos fogyasztói magatar-
tás erõsödését.

1.16. Elõfinanszírozás: a megítélt támogatás teljes ösz-
szegének elõlegként történõ folyósítása.

2. A pályázati program célkitûzései

A fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása
annak érdekében, hogy a rendelkezésükre álló eszközök-
kel – összhangban a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi
CLV. törvény 45. §-ában és a III. középtávú fogyasztóvé-
delmi politika megvalósítására irányuló, 2007-2010. kö-
zötti idõszakra szóló cselekvési program végrehajtásához
szükséges kormányzati intézkedésekrõl szóló 1033/2007.
(V. 23.) Korm. határozatban foglalt feladatokkal – a fo-
gyasztóvédelem széles körû megismertetésével elõsegítsék
a tudatos fogyasztói magatartás kialakítását.

2.1. Pályázati kategóriák

„A” kategória: Érdekfeltárás; érdekérvényesítés

A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi
szervezetek arra irányuló tevékenységének támogatása,
hogy:

– érdekfeltáró munkájukkal segítsék a fogyasztók gaz-
dasági érdekeinek és fogyasztói jogainak érvényesítését,
ennek keretében feltárják a fogyasztói problémákat, érté-
keljék a fogyasztói jogok érvényesülését;

– képviseljék a fogyasztókat az érdekegyeztetõ fóru-
mokon és testületekben;

– véleményezzék a fogyasztókat érintõ jogszabályter-
vezeteket, jogszabály-módosítást kezdeményezzenek a fo-
gyasztói jogok vagy fogyasztói érdekek védelme érdekében;

– közremûködjenek a fogyasztóvédelmi politika kidol-
gozásában és figyelemmel kísérjék annak érvényesülését;

– közremûködjenek a nemzeti szabványosításban a
Magyar Szabványügyi Testület szervein keresztül;

– a fogyasztói érdekek védelme céljából részt vegye-
nek a nemzetközi szervezetek tevékenységében.

„B” kategória: Szerzõdési feltételek figyelése; közér-
dekû kereset, eljárás, vizsgálat kezdeményezése

A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi
szervezetek arra irányuló tevékenységének támogatása,
hogy figyelemmel kísérjék a fogyasztókkal szemben alkal-
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mazott általános szerzõdési feltételeket, és közérdekû ke-
resetet, eljárást, vizsgálatot, intézkedést kezdeményezze-
nek a fogyasztói jogok vagy fogyasztói érdekek védelme
érdekében.

„C” kategória: Tanácsadó irodák mûködtetése és
fejlesztése

A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi
szervezetek arra irányuló tevékenységének támogatása,
hogy fogyasztók tájékoztatását szolgáló és jogérvényesíté-
süket elõsegítõ tanácsadó irodákat és a fogyasztók tájékoz-
tatását szolgáló információs rendszert mûködtessenek.

„D” kategória: Fogyasztóvédelmi tájékoztatás, oktatás

A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi
szervezetek arra irányuló tevékenységének támogatása,
hogy a tudatos fogyasztói magatartás elõsegítése és a fo-
gyasztók tájékozottságának javítása érdekében fogyasztó-
védelmi oktatást és tájékoztatást szervezzenek, illetve vé-
gezzenek (fogyasztóvédelmi kiadványok, jegyzetek készí-
tése, fogyasztóvédelmi klubok mûködtetése).

„E” kategória: Közvélemény tájékoztatása országos
fogyasztóvédelmi lapon keresztül

A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi
szervezetek arra irányuló tevékenységének támogatása,
hogy a tevékenységük során tapasztaltak nyilvánosságra
hozatalával tájékoztassák a közvéleményt (országos fo-
gyasztóvédelmi lap).

2.2. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok

„A” kategóriában: Érdekfeltárás; érdekérvényesítés

(Kizárólag a szervezet székhelyéhez kapcsolódó költ-
ségek fogadhatók el!):

a) rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások kö-
rébe tartozó kifizetések és ezek közterhei, megbízási díjak;

b) a feladat ellátásához szükséges kis értékû tárgyi esz-
közök beszerzése;

c) eszközbeszerzés (hardware; irodai berendezések: fax,
fénymásoló gép, bútorok);

d) nyomtatvány, irodaszer költségek;

e) postai, telefon és kommunikációs költségek;

f) utazási költségek;

g) szakkönyvek, elõfizetési díjak;

h) közüzemi szolgáltatások díja;

i) iroda bérleti vagy lízing díja;

j) iroda, valamint a berendezések és eszközök karban-
tartási, javítási költségei;

k) könyvelési, bérszámfejtési, könyvvizsgálói, ügyvédi
és egyéb a feladat ellátásához szükséges szakértõi díjak;

l) nemzetközi szervezetben tagdíj;

m) egyéb, a feladat ellátásához kapcsolódó nevesített
költség.

„B” kategória: Szerzõdési feltételek figyelése; közér-
dekû kereset, eljárás, vizsgálat kezdeményezése

a) szakértõi díjak (magánszemélynek fizetett megbízási
díj, vállalkozónak fizetett vállalkozási díj);

b) vizsgálati költségek;

c) egyéb, a feladat ellátásához kapcsolódó nevesített
költség.

„C” kategóriában: Tanácsadó irodák mûködtetése
és fejlesztése

a) rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások kö-
rébe tartozó kifizetések és ezek közterhei, megbízási és
vállalkozási díjak;

b) a feladat ellátásához szükséges kis értékû tárgyi esz-
közök beszerzése;

c) nyomtatvány, irodaszer költségek;

d) postai, telefon, internet és kommunikációs költség;

e) közüzemi szolgáltatások díja;

f) iroda (helyiségek) bérleti díjai, valamint a berendezések
és eszközök karbantartási, javítási költségei;

g) eszközbeszerzés (hardware; irodai berendezések:
fax, fénymásoló gép, bútorok);

h) adatbázis fenntartási, üzemeltetési költségei;

i) egyéb, a feladat ellátásához kapcsolódó nevesített
költség.

„D” kategóriában: Fogyasztóvédelmi tájékoztatás,
oktatás

a) szerzõk, szerkesztõk, fordítók, lektorok és más mun-
katársak munkadíja (magánszemélynek fizetett megbízási
díj, vállalkozónak fizetett vállalkozási díj);

b) kiadvány, jegyzet szerkesztési, nyomdai, sokszorosí-
tási és terjesztési költségei;

c) egyéb, a kiadvány/jegyzet elkészítéséhez kapcsolódó
nevesített költség;

d) oktatók díjazása (magánszemélynek fizetett megbí-
zási díj, vállalkozónak fizetett vállalkozási díj);

e) terembérleti díj;

f) oktatás szervezésével kapcsolatos költségek;

g) klub szervezésével kapcsolatos költségek.

„E” kategóriában: Közvélemény tájékoztatása or-
szágos fogyasztóvédelmi lapon keresztül

a) nyomdai költségek;

b) az újság ismertetésével, terjesztésével és szerkeszté-
sével kapcsolatos költségek;

c) szerzõk, szerkesztõk, fordítók, lektorok és más mun-
katársak munkadíja (magánszemélynek fizetett megbízási
díj, vállalkozónak fizetett vállalkozási díj);

d) egyéb, az újság elkészítéséhez kapcsolódó nevesített
költség.

3978 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/28. szám



A támogatás használt eszköz vásárlására nem fordítható
egyik kategóriában sem.

3. A rendelkezésre álló keretösszeg

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keret-
összeg 249 600 000 Ft, azaz kétszáznegyvenkilenc-mil-
lió-hatszázezer forint a Magyar Köztársaság 2008. évi
költségvetésérõl szóló 2007. évi CLXIX. törvény 1. számú
mellékletének XXVI. SZMM fejezet 16/42/2 „Fogyasztó-
védelmi társadalmi szervezetek támogatása” fejezeti keze-
lésû elõirányzat (ÁHT: 208349) terhére. Az öt kategória
közötti forrásarány meghatározása a beérkezett pályázatok
mennyisége és minõsége alapján történik.

4. A pályázaton igényelhetõ támogatás

4.1. A pályázaton igényelhetõ támogatás összege és
formája

„A” kategória esetén legalább 500 000 Ft, illetve leg-
feljebb 25 000 000 Ft igényelhetõ.

„B” kategória esetén legalább 50 000 Ft, illetve leg-
feljebb 1 000 000 Ft igényelhetõ.

„C” kategória esetén legalább 100 000 Ft, illetve leg-
feljebb 40 000 000 Ft igényelhetõ.

„D” kategória esetén legalább 50 000 Ft, illetve leg-
feljebb 20 000 000 Ft igényelhetõ.

„E” kategória esetén legalább 10 000 000 Ft, illetve leg-
feljebb 25 000 000 Ft igényelhetõ.

A támogatás formája: vissza nem térítendõ támogatás.

4.2. A pályázaton igényelhetõ támogatás mértéke

A projekt elszámolható összes költségének 100%-a, a
pályázathoz önerõ biztosítása nem kötelezõ.

4.3. Prioritások

A pályázat elbírálásánál elõnyben részesül az a szervezet,
amely

– alapszabályában célként kizárólag a fogyasztóvédel-
met nevesítette;

– fogyasztóvédelmi tanácsadó irodákat és/vagy ügyfél-
szolgálatokat mûködtet;

– internetes ügyfélszolgálatot mûködtet vagy interne-
tes ügyfélszolgálatot mûködtetõ irodát üzemeltet;

– fogyasztóvédelmi adatbázissal rendelkezõ honlapot
mûködtet;

– fogyasztóvédelmi irodájának mûködtetésében a
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, az önkormányzat, a
kamara, vagy más társadalmi szervezet is részt vesz, mû-
ködését közösen finanszírozzák, melyet együttmûködési
megállapodással tudnak igazolni;

– a területi fogyasztóvédelmi felügyelõség szakembe-
rei, illetve más társadalmi szervezetek szakemberei segítik
munkáját;

– több régió területére terjeszti ki tevékenységét;

– tapasztalattal rendelkezik a fogyasztóvédelmi oktatás
és tájékoztatás területén;

– tapasztalattal rendelkezik fogyasztóvédelmi eljárá-
sok, intézkedések kezdeményezésében;

– tapasztalattal rendelkezik fogyasztóvédelmi progra-
mok lebonyolításában;

– a szervezet alkalmazásában álló fogyasztóvédelmi
szakemberek segítik munkáját;

– iskoláskorúak, idõsek és hátrányos helyzetû fogyasz-
tók oktatását, tájékoztatását vállalja.

Közvélemény tájékoztatása esetén fogyasztóvédelmi
lap megjelentetésénél elõnyben részesül az a lap, amely

– referenciával rendelkezik;

– az aktuális fogyasztóvédelmi kérdések ismertetésén
kívül rendszeres tájékoztatást ad a békéltetõ testületek te-
vékenységérõl;

– a médiában a fogyasztókat a szervezet nevében felké-
szült fogyasztóvédelmi szakemberek tájékoztatják.

4.4. A pályázaton igényelhetõ támogatásra vonatkozó
feltételek

A levonható általános forgalmi adó nem támogatható,
ezért a Pályázónak nyilatkoznia kell az ÁFA levonási jo-
gával, illetve annak érvényesítésével kapcsolatban.

A pályázati projekt költségvetését, különösen az igé-
nyelt összeget úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen
a Pályázóra vonatkozó ÁFA-elszámolási szabályoknak,
melyrõl szerzõdéskötéskor írásos nyilatkozatot is tenni kell.

A pályázatban csak a támogatási idõszakot terhelõ költ-
ségekre vonatkozó pénzügyi bizonylatok számolhatók el,
melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási idõszak vé-
géig meg kell történnie.

4.5. A pályázaton igényelhetõ támogatás folyósítása
Egy összegben, elõfinanszírozás formájában történik, a

Pályázati Útmutató 13. pontja szerint. A Pályázatkezelõ a
támogatási összeget a támogatási szerzõdés mindkét fél ál-
tal történõ aláírását követõen utalja át.

5. Támogatási idõszak

A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2008. augusztus 1.
és 2009. május 31. közé esõ idõszak.

6. Beadható pályázatok száma

Jelen pályázati felhívásra egy Pályázó egy kategóriába
csak egy pályázatot nyújthat be.

7. Kik nyújthatnak be pályázatot?

Pályázatot nyújthatnak be azon szervezetek, amelyek a
8. pontban leírtak szerint regisztráltak az EPER-rendszer-
be és megfelelnek az alábbi feltételeknek:
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Belföldi székhellyel rendelkezõ, fogyasztói érdekek
képviseletét ellátó, az egyesülési jogról szóló 1989. évi
II. törvény alapján

1. magánszemélyek által létrehozott társadalmi szerve-
zetek, melyek természetes személy tagjainak száma leg-
alább 50 fõ;

2. létrehozott társadalmi szervezetek szövetsége,
amelyeknek alapszabályban meghatározott célja a fo-
gyasztók érdekeinek védelme és e célnak megfelelõen leg-
alább két éve mûködnek (a fogyasztóvédelemrõl szóló
1997. évi CLV. törvény 2. § h) pont).

8. A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcso-
latos tudnivalók

8.1. Pályázati dokumentáció

A pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató megjelenik
a Szociális és Munkaügyi Minisztérium és az ESZA Kht.
honlapján, amelyeknek címe:

www.szmm.gov.hu

www.esf.hu

A pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató az interne-
tes pályázati adatlappal együtt képezi a pályázati doku-
mentációt, együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges
összes feltételt.

8.2. Kötelezõ regisztráció

Regisztrálni egyszer szükséges, amely egyszeri regiszt-
rációval a Pályázó bármennyi internetes pályázatot jogo-
sult beadni az ESZA Kht. által kezelt hazai pályázatokra.
A szervezet korábbi regisztrációjáról információt a „Re-
gisztráció keresõ” funkció segítségével kaphat.

8.2.1. Regisztráció menete

A regisztrációhoz egyetlen mûködõ elektronikus levél-
címre (e-mail címre) van szükség. Lépjen a http://eper.esf.hu
oldalra, majd kattintson a jobb felsõ sarokban látható
EPER logóra, azután pedig a Regisztráció nyomógombra.
Jelen pályázati felhívásra kizárólag szervezetek adhatnak
be pályázatot, tehát válassza a „Szervezet regisztráció”
gombot.

A regisztráció során az Általános, Alapadatok, Címada-
tok, Banki adatok, Információs adatok és Nyilatkozatok
füleken végiglapozva (bal oldali menüsor) meg kell adnia
a regisztrálni kívánt szervezet (és nem a regisztráló sze-
mély!) legfontosabb adatait, amely a pályázati eljáráshoz
nélkülözhetetlen (név, székhely, adószám, bankszámla-
szám stb.), illetve egyéb információs, de nem kötelezõen
kitöltendõ adatokat. A kötelezõ adatmezõk elnevezéseinél
piros csíkot talál.

Az eljárás akkor sikeres, ha a „Regisztráció” nyomó-
gombra kattintva nem kap üzenetet hiányzó adatokról, ha-
nem arról értesül, hogy aktivációs e-mailt küldött a rend-
szer. Regisztrációját úgy tudja érvényesíteni, hogy a meg-
kapott aktivációs e-mailben található linkre kattint a befe-
jezéstõl számított 72 órán belül. 72 óra letelte után a rend-

szer automatikusan törli a megadott adatokat, újra tudja
kezdeni az eljárást. 72 órán belül ha ismételten regisztrálni
próbál, hibaüzenetet fog kapni, hogy ilyen adószámmal
már történt regisztráció. Ha nem kapta meg az aktivációs
e-mailt, kérjük, forduljon az ESZA Kht. ügyfélszolgálatá-
hoz.

8.2.2. Regisztrációs nyilatkozat

A regisztrált Pályázó minden évben köteles a Pályázat-
kezelõnek benyújtani az EPER rendszerbõl kinyomtatható
„Regisztrációs Nyilatkozat”-nak a szervezet képviselõje
által aláírt egy eredeti példányát. A regisztrációs nyilatko-
zatot egy eredeti (kék tollal aláírt) példányban kell bekül-
denie az ESZA Kht. postacímére.

A nyilatkozat kinyomtatásához kérjük, lépjen be a rend-
szerbe, válassza a „Reg.nyilatkozat” menüpontban a „nyi-
latkozat nyomtatása” gombot. A nyomógomb PDF doku-
mentumot készít. Amennyiben nincs számítógépén PDF
dokumentum olvasására alkalmas program, telepítenie kell.
A telepítõcsomagot letöltheti például a http://eper.esf.hu
honlapról is, a jobb alsó sarokban található „Technikai
ajánlás”-ból. Kattintson valamelyik Adobe Acrobat Rea-
der linkre, válassza a Mentés (Save) parancsot, mentse el
az .exe kiterjesztésû fájlt a saját gépére, majd futtassa
(Run) azt.

A nyilatkozat egy, a rendezett munkaügyi kapcsolatok-
ról szóló mellékletet is tartalmaz, amely kötelezõ részét
képezi, ezért feltétlenül azzal együtt küldje el és ne feledje
el a nyilatkozat mellett „cégszerû” aláírással hitelesíteni
ezt a mellékletet is!

Az EPER használatához további segítséget nyújt a
http://eper.esf.hu honlap Dokumentumok menüpontjában
megtalálható Felhasználói kézikönyv.

8.2.3. Regisztrációs díj

A regisztrált Pályázó minden évben köteles a Pályázat-
kezelõnek befizetni a 3 000 Ft, azaz háromezer forint éves
regisztrációs díjat. Amennyiben szervezete alapítvány
vagy társadalmi szervezet, úgy 2008-ban – a Szociális
és Munkaügyi Minisztérium döntése értelmében – az
éves rendszerhasználati díj befizetését a minisztérium
átvállalja a szervezettõl.

Az éves regisztrációs díjat az ESZA Kht. 10032000-
00286318-00000031 számú számlájára kell befizetni. A re-
gisztrációs díj befizetésekor, átutalásakor kérjük, az inter-
netes pályázatkezelõ rendszerben megadott felhasználó-
nevet vagy a szervezet adószámát tüntessék fel a megjegy-
zés rovatban. Regisztrációs díj befizetést csak abban az
esetben áll módunkban elfogadni, ha a befizetõ megegye-
zik a regisztrált partnerrel.

8.2.4. Regisztrációval kapcsolatos határidõk

A Regisztrációs Nyilatkozatot legkésõbb az adott nap-
tári évben elsõként beadott internetes pályázat beadási ha-
táridejének napján kell postai úton benyújtani a Pályázat-
kezelõnek. Az éves regisztrációs díjat az elsõ pályázat be-
nyújtása elõtt kell a Pályázatkezelõ 10032000-00286318-
00000031 számú számlájára befizetni.

3980 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/28. szám



8.2.5. Regisztrációs dokumentumok ellenõrzése

A beküldött regisztrációs nyilatkozatot és az ESZA Kht.
megadott számlaszámára megérkezett befizetéseket a Pá-
lyázatkezelõ munkatársai ellenõrzik és iktatják az EPER-
rendszerbe. Ameddig nem kap „érvényes” jelölést a rend-
szerben az Ön által kinyomtatott nyilatkozat és befizetés,
addig minden belépéskor üzenetben fogja figyelmeztetni
az EPER arra, hogy nincs érvényes nyilatkozata és regiszt-
rációs díj befizetése. Amennyiben már postázta az ESZA
Kht. számára a nyilatkozatot, illetve befizette a 3000 Ft-os
díjat, hagyja figyelmen kívül ezt az üzenetet. Sem a pályá-
zat elkészítését vagy véglegesítését, sem más mûveletet
nem korlátoz ez a figyelmeztetés.

8.3. Pályázat elkészítése és benyújtása

Az EPER-be való belépés után a Pályázati kategóriák
menüpontra kattintva megtekintheti az aktuális pályázati
kiírásokat. A kategória megjelölése után a „Megtekintés
és új pályázat beadása” gombra kattintva megtekintheti a
kiválasztott pályázati kategória alapadatait, és megkezd-
heti új pályázat benyújtását.

A regisztrációs eljáráshoz hasonlóan itt is a bal oldalon
ún. lapozófüleket talál, amelyeken végighaladva töltheti ki
a programûrlapot.

Alapadatok

Kötelezettségvállaló

Számlatulajdonos

Projektadatok

Pénzügyi adatok

Információs adatok

Költségvetés

1. Alapadatok
A rendszer automatikusan tölti ki.

2. Kötelezettségvállaló adatok
Amennyiben a kötelezettség-
vállaló azonos a Pályázóval
kérjük, hogy a „kötelezettség-
vállaló a Pályázóval azonos”
mezõbe tegyen egy pipát.
Ennek hatására a rendszer
a regisztráció során megadott
adatokat automatikusan
beemeli a kitöltendõ mezõkbe.

3. Számlatulajdonos adatok

Bankszámlaszámmal nem rendelkezõ Pályázóinknak
Számlatulajdonos szervezetet kell választaniuk. Amennyi-
ben rendelkezik bankszámlaszámmal, kérjük, jelölje meg
a „Számlatulajdonos a Pályázóval azonos” mezõt pipával.
Ennek hatására a rendszer a regisztráció során megadott
adatokat automatikusan beemeli a kitöltendõ mezõkbe.

4. Projektadatok

A projekt kezdete dátum nem lehet korábbi, mint 2008.
augusztus 1., a projekt vége dátum nem lehet késõbbi, mint

2009. május 31. A kapcsolattartó adatait nem kötelezõ
megadni, viszont a könnyebb együttmûködés miatt kérjük,
töltsék ki ezt is.

5. Pénzügyi adatok

Az itt található adatmezõket az EPER az Ön által meg-
adott adatok és beépített képletek segítségével automa-
tikusan tölti.

6. Projekt részletes költségvetése

Itt szükséges ismertetni a költségvetés tábla „bevétel”
és „kiadás” oldalának segítségével a pályázati projektjé-
nek költségvetési adatait. A költségvetés ún. fõ- és also-
rokra oszlik, melyet betûtípussal és számozással is megkü-
lönböztetünk az EPER-ben. Fõsornak nevezzük például az
Anyagköltségeket (jelölése „A”), melynek egyik alsora a
Közüzemi díjak költsége (jelölése: „A1”). Jelen pont kitöl-
tésénél kérjük, ügyeljen a pályázati felhívás 3. és jelen út-
mutató 2.2. pontjaiban meghatározott feltételekre, elõírá-
sokra. Vannak olyan költségnemek, amelyek csak önrész-
ként vállalhatóak, ezeknél támogatási összeg mezõ ki-
töltése nem lehetséges. Ugyanígy nem lehetséges a külön-
bözõ összegzõ sorok közvetlen kitöltése (pl. Anyagköltsé-
gek), ezeket a rendszer a bevitt adatok alapján számolja ki.
A projekt költségvetését, különösen az igényelt támoga-
tási összeget a 4.4. pontban részletezett, az ÁFA elszámol-
hatóságára vonatkozó rendelkezések alapján kell megter-
vezni.

7. Pályázati ûrlap adatai

A Pályázónak az alábbi, specifikus, pályázati kategóriá-
ra jellemzõ kérdésekre kell választ adnia a pályázat elké-
szítése során.

„A” kategória: Érdekfeltárás; érdekérvényesítés

1. Szervezet bemutatása
– A szervezet tevékenység szerinti besorolása.
– A szervezet tagjainak száma. (A tagok száma alatt a

szervezet saját természetes személy tagjainak számát értjük.)
– Amennyiben a szervezet szövetségként mûködik, a

szövetség tagszervezeteinek felsorolása (max. 2000 karak-
ter).

– Ismertesse, hogymelyik szövetség tagja (max. 2000
karakter)!

– Csatolt Word formátumú mellékletben mutassa be a
szervezet utóbbi 2 évben végzett fogyasztóvédelmi tevé-
kenységét!

– Csatolja Word formátumú mellékletben, hogy milyen
támogatásban részesült a szervezet 2007. és 2008. évben!
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A dokumentumot az alábbi minta alapján kell elkészíteni:

Kapott támogatások, bevételek

Forrás Cél
Összeg ezer Ft

2007. 2008.

NCA-tól kapott támogatás:

Minisztériumoktól kapott támogatás (részletezve):

–

–

–

Más költségvetési szervektõl:

–

Egyéb pályázatok:
–
–
–
(Név szerint, a rovat bõvíthetõ)

Helyi, települési önkormányzatoktól:

Adományok, egyéb támogatók:
(A rovat bõvíthetõ)
–
–

Tagdíj bevétel:

Elõzõ évrõl a tárgyévre átvitt pénzösszeg:

Egyéb bevételek:

Támogatás és bevétel összesen:
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2. Projekt bemutatása
– Részletesen ismertesse, hogy mely fogyasztói réte-

geknek, milyen rendszerességgel, hol nyújt fogyasztóvé-
delmi szolgáltatást (max. 4000 karakter)!

– Csatolja Word formátumú mellékletben a pályázati
projekt idõtartamára tervezett fogyasztóvédelmi tevékeny-
ségek részletes ismertetését!

– Ismertesse, hogy milyen a fogyasztóvédelmi szolgál-
tatáshoz szükséges személyi, tárgyi feltételekkel rendelke-
zik a szervezet (max. 4000 karakter)!

– Ismertesse, hogy mely érdekegyeztetõ fórumokban,
milyen munkát végez (max. 2000 karakter)!

– Ismertesse a nemzetközi szervezet(ek)ben végzett
munkáját!

– Csatolja Word formátumú mellékletben a szervezet-
nél dolgozó (teljes és részfoglalkoztatott, vállalkozási szer-
zõdés alapján dolgozó, illetve önkéntes) szakemberek ne-
vét, szakmai végzettségét, a programhoz kapcsolódó ta-
pasztalataikat!

– Ismertesse a szervezet rövid- és hosszú távú céljait
(max. 2000 karakter)!

3. Együttmûködés

– Ismertesse az együttmûködésbe bevont partnereket,
és mutassa be, hogy a partnerek között milyen együttmûkö-
dési formákat alakítanak ki (max. 4000 karakter)! Csak
akkor kötelezõ kitölteni, ha más szervezet bevonását is ter-
vezi a projekt megvalósításába.

– Csatolja a partnerszervezetekkel kötött írásbeli
együttmûködési megállapodás(ok) oldalhû digitális
(szkennelt) másolatát!

4. Eredményesség, fenntarthatóság

– Csatolja Word formátumú mellékletben a projekt vár-
ható eredményeinek és azok számszerû adatainak bemuta-
tását!

– Ismertesse a projekt hosszú távú fenntarthatóságával
(szakmai, pénzügyi és egyéb szempontból) kapcsolatos el-
képzeléseit (max. 2000 karakter)!

5. Projekt részletes költségvetése

– Word formátumú mellékletben részletesen ismertesse
a pályázati projekt költségvetési adatait és költségnemen-
ként indokolja a támogatásból fedezendõ tételeket!



„B” kategória: Szerzõdési feltételek figyelése; közér-
dekû kereset, eljárás, vizsgálat kezdeményezése

1. Szervezet bemutatása

– A szervezet tevékenység szerinti besorolása.

– A szervezet tagjainak száma. (A tagok száma alatt a
szervezet saját, természetes személy tagjainak számát értjük.)

– Amennyiben a szervezet szövetségként mûködik: a
szövetség tagszervezeteinek felsorolása (max. 2000 karakter).

– Ismertesse, hogy melyik szövetség tagja (max. 2000
karakter)!

– Csatolt Word formátumú mellékletben mutassa be a
szervezet utóbbi 2 évben végzett fogyasztóvédelmi tevé-
kenységét!

2. Projekt bemutatása

– Csatolja Word formátumú mellékletben a pályázati
projekt idõtartamára tervezett tevékenységek részletes is-
mertetését (mi indokolja a közérdekû keresetek, eljárások,
vizsgálatok kezdeményezését, és konkrétan milyen témá-
ban kívánnak közérdekû kereseteket, eljárásokat, vizsgá-
latokat kezdeményezni)!

– Csatolja Word formátumú mellékletben a projektben
dolgozó (teljes és részfoglalkoztatott, vállalkozási szerzõ-
dés alapján dolgozó, illetve önkéntes) szakemberek nevét,
szakmai végzettségét, a programhoz kapcsolódó tapaszta-
lataikat!

– Ismertesse, hogy milyen a pályázat témájával kapcso-
latos referenciákkal rendelkezik a szervezet (max. 2000
karakter)!

3. Együttmûködés

– Ismertesse az együttmûködésbe bevont partnereket
(max. 2000 karakter)! Csak akkor kötelezõ kitölteni, ha
más szervezet bevonását is tervezi a projekt megvalósítá-
sába.

4. Eredményesség, fenntarthatóság
– Csatolja Word formátumú mellékletben a projekt

várható eredményeinek és azok számszerû adatainak be-
mutatását!

– Ismertesse a projekt hosszú távú fenntarthatóságával
(szakmai, pénzügyi és egyéb szempontból) kapcsolatos el-
képzeléseit (max. 2000 karakter)!

5. Projekt részletes költségvetése
– Word formátumú mellékletben részletesen ismertes-

se a pályázati projekt költségvetési adatait és költségne-
menként indokolja a támogatásból fedezendõ tételeket!

„C” kategória: Tanácsadó irodák mûködtetése és
fejlesztése

1. Szervezet bemutatása

– A szervezet tevékenység szerinti besorolása.

– A szervezet tagjainak száma. (A tagok száma alatt a
szervezet saját természetes személy tagjainak számát értjük.)

– Amennyiben a szervezet szövetségként mûködik, a
szövetség tagszervezeteinek felsorolása (max. 2000 karak-
ter).

– Ismertesse, hogy melyik szövetség tagja (max. 2000
karakter)!

– Csatolt Word formátumú mellékletben mutassa be a
szervezet utóbbi 2 évben végzett fogyasztóvédelmi tevé-
kenységét!

2. Projekt bemutatása
– Csatolja Word formátumú mellékletben a tanácsadó

irodák pontos címét, telefon- és fax számát, amennyiben
van az internet elérhetõséget, tanácsadó iroda vezetõjének
nevét, az iroda nyitva tartási idejét, a tanácsadó iroda mû-
ködésének kezdetét és egyenként az irodákra igényelt tá-
mogatás összegét! A mellékletet a lenti sablon alapján ké-
szítse el!
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Megnevezés Tanácsadó iroda1 Tanácsadó iroda2 Tanácsadó iroda3

Tanácsadó iroda pontos címe:

Telefonszám:

Faxszám:

Internet cím:

Tanácsadó iroda vezetõjének neve:

Nyitvatartási idõ (napokra, órára lebontva):

Tanácsadó iroda mûködésének kezdete (év):

Tanácsadó irodára igényelt támogatás összege:

– Csatolt Word formátumú mellékletben sorolja fel, hogy milyen a programhoz szükséges személyi (a tanácsadó iro-
dában dolgozó teljes és részfoglalkoztatott, vállalkozási szerzõdés alapján dolgozó, illetve önkéntes munkatársak) és tár-



gyi feltételekkel (iroda, informatikai háttér, irodabútor, tárgyi eszközök) rendelkezik a szervezet! A mellékletet a lenti
sablon alapján készítse el!

Tanácsadó iroda megnevezése
Személyi feltételek

Tárgyi feltételek
Munkatárs neve Iskolai végzettség Szakmai tapasztalat

Tanácsadó iroda1

Tanácsadó iroda2

Tanácsadó iroda…
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– Csatolja Word formátumú mellékletben a tanácsadó
iroda vezetõjének szakmai önéletrajzát!

– Ismertesse részletesen a szervezet jelenleg rendelke-
zésre álló, a fogyasztók tájékoztatását szolgáló információs
rendszerét (max. 4000 karakter)!

– Ismertesse a fogyasztók tájékoztatását szolgáló infor-
mációs rendszerének mûködtetéséhez szükséges feltételek
támogatásból fedezendõ tételeit (max. 4000 karakter)!

3. Együttmûködés

– Ismertesse az együttmûködésbe bevont partnereket
(max. 2000 karakter)! Csak akkor kötelezõ kitölteni, ha
más szervezet bevonását is tervezi a projekt megvalósí-
tásába.

4. Eredményesség, fenntarthatóság

– Csatolja Word formátumú mellékletben a projekt vár-
ható eredményeinek és azok számszerû adatainak bemuta-
tását!

– Ismertesse a projekt hosszú távú fenntarthatóságával
(szakmai, pénzügyi és egyéb szempontból) kapcsolatos el-
képzeléseit (max. 2000 karakter)!

5. Projekt részletes költségvetése
– Word formátumú mellékletben részletesen ismertesse

a pályázati projekt költségvetési adatait és költségnemen-
ként indokolja a támogatásból fedezendõ tételeket!

„D” kategória: Fogyasztóvédelmi tájékoztatás, oktatás

1. Szervezet bemutatása
– A szervezet tevékenység szerinti besorolása.
– A szervezet tagjainak száma. (A tagok száma alatt a

szervezet saját, természetes személy tagjainak számát értjük.)
– Amennyiben a szervezet szövetségként mûködik, a

szövetség tagszervezeteinek felsorolása (max. 2000 karakter).

- Ismertesse, hogy melyik szövetség tagja (max. 2000 ka-
rakter)!

– Csatolt Word formátumú mellékletben mutassa be a
szervezet utóbbi 2 évben végzett fogyasztóvédelmi tevé-
kenységét!

2. Projekt bemutatása

– Csatolja Word formátumú mellékletben a pályázati
projekt idõtartamára tervezett tevékenységek részletes is-
mertetését!

– Kiadvány/jegyzet megjelentetésénél csatolt Word
formátumú mellékletben ismertesse, hogy mi indokolja a
megjelentetést és részletesen ismertesse a tervezett kiad-
ványt/jegyzetet! (Témája, tematikája, célcsoportja, elké-
szítés, terjesztés, felhasználás módja, megjelentetni kívánt
darabszám.)

– Csatolja Word formátumú mellékletben a szerzõk,
szerkesztõk szakmai végzettségét, a programhoz kapcsoló-
dó tapasztalataikat!

– Oktatásnál/fogyasztóvédelmi klubnál csatolt Word
formátumú mellékletben ismertesse, hogy mi indokolja az
oktatást/klubfoglalkozást, hatására milyen eredményekre
számítanak, részletesen ismertesse a célcsoportot, az okta-
tás/fogyasztóvédelmi klub tematikáját, mikor, hol és mi-
lyen idõközönként kívánják megvalósítani!

– Csatolja Word formátumú mellékletben az okta-
tó(k)/klubfoglalkozást vezetõk szakmai végzettségét, prog-
ramhoz kapcsolódó tapasztalataikat!

3. Együttmûködés

– Ismertesse az együttmûködésbe bevont partnereket
(max. 2000 karakter)! Csak akkor kötelezõ kitölteni, ha
más szervezet bevonását is tervezi a projekt megvalósításába.



4. Eredményesség, fenntarthatóság

– Csatolja Word formátumú mellékletben a projekt
várható eredményeinek és azok számszerû adatainak be-
mutatását!

– Ismertesse a projekt hosszú távú fenntarthatóságával
(szakmai, pénzügyi és egyéb szempontból) kapcsolatos el-
képzeléseit (max. 2000 karakter)!

5. Projekt részletes költségvetése

– Word formátumú mellékletben részletesen ismertes-
se a pályázati projekt költségvetési adatait és költségne-
menként indokolja a támogatásból fedezendõ tételeket!

„E” kategória: Közvélemény tájékoztatása országos
fogyasztóvédelmi lapon keresztül

1. Szervezet bemutatása

– A szervezet tevékenység szerinti besorolása.

– A szervezet tagjainak száma. (A tagok száma alatt a
szervezet saját, természetes személy tagjainak számát értjük.)

– Amennyiben a szervezet szövetségként mûködik: a
szövetség tagszervezeteinek felsorolása (max. 2000 karakter).

– Ismertesse, hogy melyik szövetség tagja (max. 2000
karakter)!

– Csatolt Word formátumú mellékletben mutassa be a
szervezet utóbbi 2 évben végzett fogyasztóvédelmi tevé-
kenységét!

2. Projekt bemutatása

– Csatolt Word formátumú mellékletben részletesen is-
mertesse a megjelentetni kívánt fogyasztóvédelmi lapot
(tervezett témák, megjelenés gyakorisága, a lap, fogyasz-
tókkal való megismertetésének és a terjesztésének módja,
megjelentetni kívánt darabszám)!

– Csatolja Word formátumú mellékletben a szerzõk,
szerkesztõk szakmai végzettségét, a programhoz kapcso-
lódó tapasztalataikat!

– Ismertesse, hogy milyen, a fogyasztóvédelmi lap
megjelentetéséhez szükséges személyi, tárgyi feltételek-
kel rendelkezik a szervezet (max. 4000 karakter)!

3. Együttmûködés

– Ismertesse az együttmûködésbe bevont partnereket
(max. 2000 karakter)! Csak akkor kötelezõ kitölteni, ha
más szervezet bevonását is tervezi a projekt megvalósítá-
sába.

4. Eredményesség, fenntarthatóság

– Csatolja Word formátumú mellékletben a projekt vár-
ható eredményeinek és azok számszerû adatainak bemuta-
tását!

– Ismertesse a projekt hosszú távú fenntarthatóságával
(szakmai, pénzügyi és egyéb szempontból) kapcsolatos el-
képzeléseit (max. 2000 karakter)!

5. Projekt részletes költségvetése

– Word formátumú mellékletben részletesen ismertes-
se a pályázati projekt költségvetési adatait és költségne-
menként indokolja a támogatásból fedezendõ tételeket!

8. Nyilatkozatok

A pályázat benyújtásával tudomásul kell vennie az ûrla-
pon szereplõ nyilatkozat tartalmát.

A pályázat megírását beadási határidõ lejártáig bármikor
felfüggesztheti, a megkezdett pályázatot elmentheti.

A „Mentés bezárás nélkül” szolgál arra, hogy munkája
közben elmentse a már beírt adatokat, a „Mentés és bezá-
rás” gomb hatására a rendszer elmenti a beírt adatokat és
visszakerül a Beadott pályázatok listanézetre. Ezen mentés
funkciók hatására tartalmi ellenõrzést nem végez az
EPER, amennyiben arra kíváncsi, hogy költségvetése, a
kötelezõen megjelölt adatmezõk stb. megfelelnek-e a beál-
lított feltételeknek, úgy az „Ellenõrzés” gombot kell hasz-
nálnia. Hatására hibaüzenetet kaphat, amely felhívja a fi-
gyelmét a hiányosságokra, helytelenségekre. Az „Ellenõr-
zés” gomb bármikor használható, egyetlen esetben köte-
lezõ használni: a pályázat véglegesítése elõtt. Javasoljuk,
hogy a pályázat készítése során gyakran használja az ellen-
õrzés funkciót, hogy elegendõ ideje maradjon a szükséges
javításokra.

A pályázat mindaddig „megkezdett” státuszban marad,
ameddig a Pályázó nem véglegesíti azt a „Véglegesítés”
gomb segítségével. Megkezdett státuszú pályázat a beadá-
si határidõ lejártáig bármikor módosítható, változtatható.
Véglegesítés után erre már nincsen lehetõség, a „Véglege-
sítés” gomb megnyomása után tekinti a kezelõszervezet a
pályázatot elküldöttnek, befejezettnek. A véglegesítés ha-
tására a pályázat státusza automatikusan „beérkezett” stá-
tuszra vált, a rendszer pályázati azonosítót és iktatószámot
kap, valamint egy értesítés is kerül a Pályázó olvasatlan
üzenetei közé, mely a fentiekrõl tájékoztatás nyújt.

Az EPER használatához további segítséget nyújt a
http://eper.esf.hu honlap Dokumentumok menüpontjában
megtalálható Felhasználói kézikönyv is.

Elérhetõsége: http://eper.esf.hu/eperportal/pages/temp-
late1.aspx?page=dokutar.

9. A pályázatok benyújtásának határideje

Határidõben benyújtottnak minõsül az a pályázat, amely
2008. július 21-én 24.00 óráig az EPER-rendszerben vég-
legesítésre került.

Azon pályázatokat, amelyek nem kerültek véglegesítés-
re (státuszuk „megkezdett” maradt), a Pályázatkezelõ nem
tekinti benyújtott pályázatnak, figyelmen kívül hagyja, s
már érvényességi ellenõrzésnek sem veti alá.

Az EPER-rendszerben a megadott beadási határidõ után
pályázatot véglegesíteni nem lehet.
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10. A pályázatok érvényességi ellenõrzése

A pályázatokat a Pályázatkezelõ formailag ellenõrzi a be-
adási határidõ lejártát követõ 10 munkanapon belül. A pályá-
zatok formai ellenõrzésének kritériumai az alábbiak:

a) a pályázat kitöltöttsége, megfelelõsége,

b) a Pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való
jogosultsága,

c) a Regisztrációs Nyilatkozat postára adásának dátuma,
megfelelõsége.

A pályázat beérkezését követõen nincs lehetõség hiány-
pótlásra.

A Pályázatkezelõ az alábbi szempontok valamelyikének
teljesülése esetén megállapítja a pályázat érvénytelenségét:

a) A Regisztrációs Nyilatkozat határidõn túl került be-
nyújtásra és/vagy nem megfelelõ.

b) A Pályázó nem felel meg a felhívásban meghatározott
Pályázói körnek (jogosultsági vizsgálat).

c) A teljesen üres csatolt dokumentum(ok) esetében.

A pályázat érvénytelensége esetén az érvénytelenség
okának megjelölésével elektronikus úton értesítést küld a
Pályázónak.

A Pályázatkezelõ az érvényes, befogadott pályázatok
alábbi adatait a http://eper.esf.hu honlapon közzéteszi:

– pályázati azonosító

– Pályázó neve

– Pályázó székhelyének (település és megye) adata

– pályázati projekt címe

– igényelt összeg.

11. A pályázatok tartalmi értékelése

A befogadott pályázatokat a Pályázatkezelõ a Támogató
által felállított Bírálati Bizottság elé terjeszti. A Bírálati
Bizottság az alábbi szempontok alapján értékeli a pályáza-
tokat:
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ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZER Pontszám

1. Szakmai megalapozottság 10

Milyen mértékben felel meg a pályázat a pályázati kiírás céljainak? 5

Várhatóan mekkora hatása lesz a projektnek a fogyasztókra? 5

2. Módszertan 5

Mennyire következetes összességében a program tervezése? 3

Milyen mértékben tartalmaz a pályázat a megvalósítás eredményességét
objektív módon mérni képes indikátorokat?

2

3. Költségvetés 5

A költségvetés és a szakmai tartalom összhangja. 3

Önerõt jelöl meg (tagdíjat szed!). 2

4. Irányítási kapacitás és szakértelem 10

Mennyire kielégítõ a programot megvalósító személyek szakmai felkészültsége? 5

Milyen tapasztalattal rendelkezik a Pályázó korábbi programok megvalósításában? 5

5. Fenntarthatóság 5

Milyen mértékben fenntarthatóak a pályázat eredményei pénzügyileg
(hogyan finanszírozzák a tevékenységeket a támogatás után) és szakmailag?

5

6. Prioritások 15

Milyen mértékben felel meg a pályázat az útmutató 4.3. pontjában megjelölt prioritásoknak? 15

Elérhetõ maximális pontszám: 50



A Bírálati Bizottság döntési javaslatát a pályázatok be-
adási határidejétõl számított 25 napon belül teszi meg.

A Bírálati Bizottság javaslata alapján a pályázatokról a
szociális és munkaügyi miniszter dönt a bizottság javaslat-
tételétõl számított 15 napon belül. A Támogató a támoga-
tást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, a
kértnél nagyobb támogatási összeg megítélésére nincs le-
hetõség. A Pályázatkezelõ a döntésrõl 15 napon belül
elektronikus úton értesíti a Pályázókat. Elutasítás esetén az
értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás indokait. A pá-
lyázatokkal kapcsolatos döntések a www.szmm.gov.hu és
a www.esf.hu honlapokon kerülnek közzétételre.

A döntés ellen a Pályázó részérõl jogorvoslati kérelem
benyújtásának helye nincs.

A Pályázó személyesen, illetve a törvényes vagy írás-
ban meghatalmazott képviselõje útján, az alább meghatá-
rozott kivételekkel betekinthet az eljárás során keletkezett
iratba, arról másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot
kérhet. Nem tekinthet be a Pályázó

a) a Bírálati Bizottság döntési javaslatába a döntéshozatal
elõtt;

b) betekintési vagy megismerési engedély hiányában az
államtitkot vagy szolgálati titkot tartalmazó iratba;

c) a törvény által védett egyéb adatot tartalmazó iratba,
ha azt az érintett adat védelmét szabályozó törvény kizárja,
vagy ha a védett adat megismerésének hiánya nem akadá-
lyozza az e törvényben biztosított jogai gyakorlásában.

Az eredményhirdetés várható idõpontja: 2008. szep-
tember 1.

12. Szerzõdéskötés

A támogatási döntésérõl szóló értesítések tartalmazzák
a szerzõdéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges doku-
mentumok beküldési határidejét, módját.

A Pályázatkezelõ a beérkezett dokumentációkat meg-
vizsgálja, és amennyiben a szerzõdéskötéshez szükséges
dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy
hiányos, illetve a Kedvezményezett elmulasztotta az érte-
sítésben szereplõ határidõt, a Pályázatkezelõ a Kedvezmé-
nyezettet 8-8 munkanapos határidõvel, két alkalommal hi-
ánypótlásra szólítja fel. Az elsõ felszólítást elektronikus
úton, a második felszólítást elektronikus és postai úton,
tértivevényes küldeményként küldi meg.

Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerzõdés a tá-
mogatásról szóló értesítésben megjelölt határidõn belül a
Pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból
nem jön létre. A szerzõdéskötés meghiúsulásáról a Pályá-
zatkezelõ elektronikus és postai úton értesíti a Pályázót.

A támogatásban részesülõvel a szerzõdéskötéshez szüksé-
ges valamennyi feltétel határidõben való teljesülése esetén a
támogatási szerzõdést a Pályázatkezelõ köti meg.

12.1. A szerzõdés megkötésének feltételei:

– A pályázat benyújtásának idõpontjában a Pályázó
megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételrend-
szerének;

– A Pályázóval kapcsolatban nem merült fel olyan
tény, körülmény, amely miatt a szerzõdésben foglalt nyi-
latkozatok megtételére nincs lehetõsége;

– A biztosíték nyújtására vonatkozó kötelezettségének
eleget tett:

– a támogatási szerzõdésben a folyósításra megje-
lölt bankszámlaszámról szóló felhatalmazó levelet be-
nyújtotta.

A támogatási szerzõdést elõször a Kedvezményezettnek
kell aláírnia, mégpedig mindegyik példányát kék tollal az
arra jogosult személy(ek)nek, az aláírásképet igazoló do-
kumentumon szereplõ aláírásképpel megegyezõen.
Amennyiben a szervezet cégszerû aláírása pecséttel együtt
érvényes, úgy az aláírás mellett le is kell pecsételni a szer-
zõdéseket. A szervezet hivatalos képviselõjének / képvise-
lõinek kell a szerzõdést és minden dokumentumot aláírnia,
aki(k) a nyilvántartást végzõ szerv (pl. bíróság) által ki-
adott igazoláson nevesítve van(nak).

Ha a dokumentumokat megbízott aláíró írja alá, úgy a
szerzõdés aláírására feljogosító alakszerû meghatalmazás
eredeti példányát is csatolni kell. Amennyiben meghatal-
mazást csatol, akkor a szerzõdést a meghatalmazott sze-
mély írja alá és nem a képviselõ vagy a banknál a számla
fölött rendelkezni jogosult személyek, ebben az esetben
a képviselõ aláírása csak a meghatalmazáson szerepel.
A meghatalmazáson mindenképp szerepelnie kell két ta-
núnak és adatainak (név, személyi ig. szám, lakcím), és
aláírásukkal hitelesíteni kell azt.

12.2. Szerzõdéskötés elõtti módosítási kérelem

A támogatásról szóló döntés - amennyiben a Támogató
által megítélt támogatás összege alacsonyabb a Pályázó ál-
tal igényelt támogatásnál - rendelkezhet oly módon, hogy
meghatározza azokat a programrészeket, amelyekre a tá-
mogatás felhasználható. Ebben az esetben, illetve alacso-
nyabb megítélt összeg esetében a Pályázatkezelõ felhívja a
Pályázó figyelmét arra, hogy nyilatkozzon a hiányzó ön-
rész rendelkezésre állásáról, vagy a Támogató határozatá-
nak megfelelõen módosítsa a pályázati programját. A Pá-
lyázó az igényelt és a megítélt támogatási összeg arányá-
val megegyezõ arányban módosíthatja a program teljes
költségvetését. A módosítás során a felhívás által elõírt
tartalmi követelményeket be kell tartani, s a módosítás
nem zárhatja ki azoknak a programrészeknek a megvaló-
sulását, amelyeket a Támogató a pályázat elbírálása során
– a felhívásban rögzített szempontoknak megfelelõen –
elõnyként értékelt. A módosított pályázati programot jóvá-
hagyás céljából a Pályázatkezelõ részére a támogatási
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szerzõdés megkötése elõtt be kell nyújtani az eredeti pá-
lyázattal azonos módon. Szerzõdéskötésre csak a Támoga-
tó vagy a Pályázatkezelõ által elfogadott módosítások ese-
tén kerülhet sor.

Az internetes pályázat módosításait is az EPER-rend-
szerbe belépve lehet elvégezni, melynek lépései az alábbiak:

A menübõl a „Beadott pályázatok” menüpontot kell vá-
lasztani, majd a pályázat kijelölése után, a „Módosítási ké-
relem” gomb után az „Új” nyomógombra kattintva lehet
hozzáférni a módosítási kérelemhez. A kérelem elkészíté-
séhez elsõként a beadott pályázat adatai láthatók a rend-
szerben, ezt kell átírni.

A módosítási kérelem bármikor, bármilyen állapotban
menthetõ, véglegesíteni viszont csak akkor lehetséges, ha
elõtte az „Ellenõrzés” funkciógomb segítségével a rendszer
által is leellenõrizteti a kívánt módosítást. Az ellenõrzés hi-
bátlan lefutása esetén véglegesíthetõ a kérelem a „Véglegesí-
tés” gomb segítségével, errõl az akcióról azonnal értesítés ér-
kezik, amelyet az „Üzenetek” menüpontban lehet megtekin-
teni. A módosítás eredményérõl az EPER-ben az elõzõekben
leírt elérési úton, az „Elbírálás megtekintése” gomb segít-
ségével lehet értesülni, illetve a rendszerben küldött üze-
netben is.

Az EPER használatához, a módosítási kérelem benyúj-
tásához segítséget nyújt a http://eper.esf.hu honlapon a
Dokumentumok menüpontban megtalálható Felhasználói
kézikönyv is.

Elérhetõsége: http://eper.esf.hu/eperportal/pages/temp-
late1.aspx?page=dokutar

13. A támogatás folyósítása

A támogatás a Pályázó 2008. augusztus 1. és 2009. má-
jus 31. között felmerülõ költségeihez nyújtott vissza nem
térítendõ pénzbeli támogatás, melynek folyósítása egy
összegben történik. A pályázatban csak a támogatási idõ-
szakot terhelõ költségekre vonatkozó számlák számolha-
tók el.

A Pályázatkezelõ a támogatási összeget a támogatási
szerzõdés mindkét fél által történt aláírását követõen utalja át.

A támogatás folyósítása a támogatási szerzõdésben
meghatározott idõpontig, a pályázati felhívásban meghatá-
rozott elõirányzat terhére, banki utalás útján közvetlenül a
Kedvezményezett, illetve amennyiben nincs saját bank-
számlaszáma, az általa a pályázatban megjelölt Számlatu-
lajdonos szervezet számlájára történik.

Kedvezményezett köteles a támogatás igénybe vételé-
nek jogosságát igazoló bizonylatait elkülönítetten kezelni
és nyilvántartani.

Támogatás nem folyósítható, amíg a támogatás kedvez-
ményezettjének adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása
van. A köztartozás kiegyenlítéséig Pályázatkezelõ a kifi-
zetést felfüggeszti, melyrõl írásban értesíti Kedvezménye-
zettet.

A megítélt és folyósításra kerülõ támogatásból a támo-
gatás kedvezményezettjét terhelõ köztartozások összege
visszatartásra kerülhet az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 13/A. § (6) bekezdés rendelkezései
alapján. A visszatartásról a Kedvezményezettet a Pályá-
zatkezelõ írásban értesíti.

14. A támogatás elszámolása és ellenõrzése

A Kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a
támogatási szerzõdés és a gazdálkodásukra vonatkozó elõ-
írások szerint kötelesek számot adni szakmai beszámoló és
pénzügyi elszámolás formájában (együttesen: beszámoló).

A beszámoló benyújtásának végsõ határideje: 2009.
június 30.

A beszámolót a Pályázatkezelõ vizsgálja meg és két al-
kalommal a hiányosságok kijavítására, pótlására 15, illet-
ve 8 munkanapos határidõvel felszólítja a Kedvezménye-
zettet. Ha a Kedvezményezett nem pótolta a hiányosságo-
kat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban megha-
tározott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határ-
idõre, úgy további hiánypótlásra nincsen lehetõség.

A Kedvezményezett csak a szakmai beszámoló és a
pénzügyi elszámolás elfogadása esetén tekintheti a szerzõ-
désben foglalt rendelkezéseket teljesítettnek.

A beszámolási kötelezettség teljesítése során igazolni
kell, hogy a támogatás rendeltetésszerûen, a Támogató
döntése szerinti célnak megfelelõen, a szerzõdésben rögzí-
tett keretek között került felhasználásra. Az EPER megfe-
lelõ kitöltésével és a szükséges mellékletek csatolásával a
Kedvezményezettnek hitelt érdemlõen bizonyítania kell a
támogatás szerzõdés szerinti felhasználását.

A beszámoló készítése során figyelmet kell fordítani ar-
ra, hogy a támogatás teljes összegével el kell számolni.
Amennyiben a támogatási összeg 100%-ával nem tud az
elfogadott költségvetés szerint elszámolni, úgy a marad-
ványösszeget vissza kell utalni az ESZA Kht.
10032000-00285575-50000050 számú bankszámlaszá-
mára a pályázati azonosító közlemény rovatba való feltün-
tetésével.

A beadott beszámoló elbírálásra kerül, amely után az
alábbi döntések hozhatók:

a) a beszámoló elfogadása,

b) a beszámoló elutasítása,

c) a beszámoló részbeni elfogadása.

A beszámoló elfogadása azt jelenti, hogy megállapít-
ható a szerzõdésszerû teljesítés. Így kell dönteni akkor is,
ha a Pályázó önkéntesen visszafizeti a fel nem használt tá-
mogatási összeget.

A beszámoló elfogadása esetén a Pályázatkezelõ értesíti
a szervezetet a pályázat lezárásáról.

A beszámoló elutasítása azt jelenti, hogy a Kedvezmé-
nyezett a támogatással való elszámolási kötelezettségének
nem tett eleget vagy szerzõdésszegést követett el. Ennek
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esetei például a következõk (részletes szabályozást a tá-
mogatási szerzõdés tartalmaz):

– a Kedvezményezett a szükséges hiánypótlási felszó-
lításokat követõen sem küldött be egyáltalán szakmai
és/vagy pénzügyi beszámolót, vagy a hiánypótlási határ-
idõt elmulasztotta;

– a Kedvezményezett szakmai és/vagy pénzügyi beszá-
molója teljes egészében elfogadhatatlan;

– a Kedvezményezett a beszámolás során szerzõdés-
szegést követett el.

Elutasító döntés esetén sor kerül a támogatási szerzõdéstõl
való elállásra. A szerzõdést megszegõ szervezetnek ilyen
esetben vissza kell fizetnie a kiutalt támogatási (rész)összeget
a meghatározott kamat összegével növelten.

A beszámoló részleges elfogadása azt jelenti, hogy a
benyújtott beszámoló alapján csak részteljesítés állapítha-
tó meg. Ilyen esetben meghatározásra kerül, hogy a pénz-
ügyi elszámolás mely tételei/összegei, illetve szakmai be-
számoló mely elemei lettek elfogadva, illetve elutasítva.

14.1. Pénzügyi elszámolás

A pénzügyi elszámolás keretében a Kedvezményezett-
nek a támogatási összeg felhasználását igazoló számviteli
bizonylatokat egy számlaösszesítõ melléklettel együtt kell
benyújtania az EPER pénzügyi elszámolás moduljának
használatával. Az elszámolást az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVII. törvény, a számvitelrõl szóló
2000. évi C. törvény rendelkezései szerint, valamint a
24/1995. (XI. 22.) PM rendeletben leírt tartalmi és alaki
követelményeknek megfelelõ számlák megküldésével kell
megtenni.

A pénzügyi elszámolást a megítélt támogatási összegrõl
kell elkészíteni, a pályázatban található költségvetés - mó-
dosítás esetén a legutolsó elfogadott - költségtípusai és
összegei alapján.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az elszámolt bizonylatok
csak formailag megfelelõen és hiánytalanul kitöltötten
fogadhatók el. Ezért kérjük, a számla átvételekor ellen-
õrizze, hogy a számla alakilag és tartalmilag megfelel-e a
számviteli törvényben és az ÁFA törvényben leírtaknak,
valamint, hogy számszakilag is megfelelõen legyen kitölt-
ve. Kérjük, hogy az alábbi adatok meglétét és olvashatósá-
gát feltétlenül ellenõrizze átvételkor:

– a számla kibocsátásának kelte;

– a számla sorszáma;

– a termék értékesítõjének, a szolgáltatás nyújtójának
adószáma;

– a termék értékesítõjének, a szolgáltatás nyújtójának a
neve és címe;

– a termék beszerzõjének, a szolgáltatás igénybevevõ-
jének az adószáma;

– a termék beszerzõjének, a szolgáltatás igénybevevõ-
jének a neve és címe;

– az értékesített termék, nyújtott szolgáltatás megneve-
zése (vtsz., SZJ), mennyisége, egységára;

– a teljesítés idõpontja, ha az eltér a számla kibocsátá-
sának keltétõl;

– az adó alapja és az alkalmazott adó mértéke, adómen-
tesség esetében az, hogy a termék értékesítése, szolgáltatás
nyújtása mentes az adó alól vagy a vevõ az adófizetésre
kötelezett.

A beszámoláskor szerzõdésmódosítási kérelem be-
nyújtása nélkül is eltérhet a pályázatban rögzített, elfo-
gadott költségtervtõl az alábbiak szerint:

– a tervezett összegtõl lefelé korlátlan mértékben eltér-
het, vagyis kevesebb összeget elszámolhat (lemondó nyi-
latkozat csatolásával);

– a támogatási összeg erejéig elkészített részletes költ-
ségvetési terv egyes költségvetési sorai között a támogatá-
si szerzõdésben jóváhagyottakhoz képest legfeljebb
10%-kal térhet el. (Költségvetési sor alatt a részletes költ-
ségvetési tervben meghatározott fõ sorokat kell érteni, lásd
8.3.6. pont.)

A pénzügyi elszámolás részét képezõ számviteli bi-
zonylatok fõbb adatait tételesen is rögzíteni kell az EPER
rendszerben. A rendszer pénzügyi elszámolás modulja se-
gítséget nyújt az egyes költségsorok terhére elszámolt
összegek keretfigyelésében, visszajelzést ad a többször el-
számolt bizonylatokról stb.

Kérjük, válassza a „Beadott pályázatok” menüpontot,
majd nyomja meg a „Bizonylatlista” nyomógombot.
A megjelenõ listára az „Új bizonylat” gomb megnyomá-
sával viheti fel az elszámolni kívánt pénzügyi bizonylato-
kat. A tételek felvitele után a „Beadott pályázatok” me-
nüpontban jelölje ki a pályázatot, melyhez pénzügyi elszá-
molást kíván benyújtani. A „Pénzügyi elszámolás” me-
nüpontra való kattintáskor megjelennek a pályázathoz tar-
tozó megvalósítási szakaszok. Válassza ki az elszámolni
kívánt megvalósítási szakaszt. A megvalósítási szakaszok
száma függ a pályázati kategória finanszírozási módjától,
vegyes- és rulírozó finanszírozású kategóriáknál a Pályá-
zónak több ütemben kell elszámolnia a támogatási összeg-
gel. Egy megvalósítási szakaszt a szakmai és pénzügyi el-
számolás benyújtásával lehet lezárni. Ezt követõen az „Új
elszámolás” nyomógombra kattintva folytathatja a pénz-
ügyi elszámolás elkészítését.

Az „Alapadatok” és „Pénzügyi adatok” menüpontokat a
rendszer automatikusan tölti ki a „Költségvetési adatok”
menüpontban megadott adatok alapján. A „Költségvetési
adatok” menüpontban megjelenik a pályázat költségveté-
se az elszámolandó költségvetési sorokkal. Ahhoz, hogy a
költségvetési sorokhoz adatokat tudjon rendelni, elõször is
mindenképp végezzen egy mentést. A költségvetési sorok
(egyszerre akár több költségvetési sort is kijelölhet vagy
mindet) kiválasztása után a „Bizonylat hozzárendelése”
nyomógombra való kattintással jut el arra a képernyõre,
ahol a bizonylatait költségvetési sorokhoz rendelheti.
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A bizonylatokat a „Bizonylatlistából” tudja kiválasztani.
A kiválasztás után a „Pénzügyi adatok” menüpontra való
kattintással megadhatja, hogy abból a bizonylatból melyik
költségvetési soron mekkora összeget kíván elszámolni tá-
mogatás, illetve önerõ terhére.

A pénzügyi elszámolás – véglegesítés elõtt – bármikor,
bármilyen állapotban menthetõ, módosítható. A „Beadott
pályázatok” menüpontban a pénzügyi elszámolás kivá-
lasztása után „Módosít” nyomógombra való kattintással
tudja az elszámolását módosítani. A módosítás alkalmával
lehetõsége van a „Bizonylat hozzárendelés módosítására”,
valamint „Tétel áthelyezésére” is. A kész elszámolást a
„Véglegesítés” nyomógombra való kattintással tudja vég-
legesíteni, errõl az akcióról azonnal értesítést kap, amelyet
az „Üzenetek” menüpontban tud elolvasni. A pénzügyi el-
számolás véglegesítése után a „Számlaösszesítõ” nyomó-
gombra való kattintással tudja a pályázathoz tartozó szám-
laösszesítõt kinyomtatni. A számlaösszesítõt, hozzáren-
delve a záradékolt bizonylatokat, nyilatkozatokat hitelesít-
ve, cégszerû aláírással ellátva be kell küldenie a Pályázat-
kezelõhöz. Az elszámolás eredményérõl az EPER-ben az
elõzõekben leírt elérési úton, a „Pénzügyi elszámolás” és
„Megtekint” gombok segítségével értesülhet, illetve a
rendszerben küldött üzenetben is értesítjük Önt.

14.2. Szakmai beszámoló

A szakmai beszámoló a pályázatban vállalt feladatok
megvalósulását mutatja be, az EPER-ben kell elkészíteni.
A beküldött szakmai beszámoló ellenõrzése kiterjed annak
vizsgálatára, hogy az elfogadott, érvényes szakmai prog-
ramterv a beszámolóban rögzített kérdések megválaszolá-
sával megvalósultnak tekinthetõ-e.

A szakmai beszámolóban felsorolt megvalósított fel-
adatoknak igazodniuk kell a pénzügyi beszámoló költség-
vetési soraihoz.

Támogató, Pályázatkezelõ, illetve a jogszabály által az
ellenõrzésükre feljogosított szervek (különösen az ÁSZ,
KEHI) jogosult a támogatás jogszerû felhasználásának el-
lenõrzése céljából a projekt megvalósításának folyamatba
épített, illetve utólagos ellenõrzésére.

Kedvezményezett az ellenõrzések során köteles együtt-
mûködni az ellenõrzést végzõ szervezetekkel, illetve a
projekt zárását követõ 5 éven át köteles biztosítani, hogy a
pályázatban a dokumentumok õrzésére kijelölt helyen a

pályázati dokumentáció teljes anyaga rendelkezésre áll-
jon. A helyszín változásáról köteles haladéktalanul tájé-
koztatni Pályázatkezelõt.

E kötelezettség megszegése esetén Támogató jogosult -
a kötelezettség fennállásának idõtartama alatt - a támoga-
tás jogosulatlan igénybe vételére vonatkozó szankciók al-
kalmazására.

A Pályázatkezelõ a szerzõdéskötéssel egy idõben a be-
számolóval kapcsolatos tudnivalókról segédletet küld ki a
nyertes Pályázóknak.

15. Lezárás

A pályázati program lezárása - a támogatott pályázati
cél szerzõdés szerinti megvalósulását követõen - a megva-
lósításáról szóló szakmai beszámoló, továbbá a program
teljes költségvetésének elszámolásáról készített pénzügyi
elszámolás alapján történik. A pályázati program lezárásá-
nak tényérõl a Pályázatkezelõ értesíti a Kedvezményezet-
tet, egyúttal intézkedik a banki felhatalmazó levél vissza-
vonásáról is.

16. Egyéb tudnivalók

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a pályázati azono-
sító megjelölésével e-mailben, levélben, telefonon lehet
feltenni a Pályázatkezelõnek az alábbi címeken:

hazaitamogatas@esf.hu

Telefon:1/273-4250

Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület

Postacím: 1590 Budapest, Pf.: 102.

http://eper.esf.hu.

ÜGYÉSZSÉGI SZOLGÁLATI IGAZOLVÁNY
ÉRVÉNYTELENÍTÉSE

Dr. Mészáros Mária veszprémi városi ügyészségi veze-
tõ ügyész 012011-es sorszámú szolgálati igazolványát a
Legfõbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igaz-
gatási fõosztálya érvénytelenítette.
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A MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2008. június 26–30.)

(Azok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezõgazdasági ügyek napi intézésére
vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és elõtte csillag szerepel.)

A közösségi jogi aktusok világhálón (interneten) való térítésmentes elérhetõsége:
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do?ihmlang=hu

165. 51. évfolyam L 165. szám (2008. június 26.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 600/2008/EK rendelete (2008. június 25.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 601/2008/EK rendelete (2008. június 25.) a Gabonból behozott, emberi fogyasz-
tásra szánt egyes halászati termékekre vonatkozó védintézkedésekrõl1

A Bizottság 602/2008/EK rendelete (2008. június 25.) a 431/2008/EK rendelettel megnyitott, fa-
gyasztott marha- és borjúhúsra vonatkozó vámkontingens keretében a 2008. július 1-jétõl 2009. jú-
nius 30-ig terjedõ idõszakra benyújtott kérelmekhez kapcsolódó behozatali jogok odaítélésérõl

A Bizottság 603/2008/EK rendelete (2008. június 25.) a 412/2008/EK rendelettel megnyitott, fel-
dolgozásra szánt fagyasztott marha- és borjúhúsra vonatkozó vámkontingens keretében a 2008. jú-
lius 1-jétõl 2009. június 30-ig terjedõ idõszakra benyújtott kérelmekhez kapcsolódó behozatali jo-
gok odaítélésérõl

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2008/486/EK:

* A Tanács határozata (2008. június 23.) az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság Igazgató-
tanácsa tagjai felének kinevezésérõl

MEGÁLLAPODÁSOK

Tanács

* Tájékoztatás az Európai Közösség és a Kiribati Köztársaság között létrejött halászati part-
nerségi megállapodás hatálybalépésének idõpontjáról

1EGT-vonatkozású szöveg
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NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGA-
DOTT JOGI AKTUSOK

* Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának 12. elõírása (ENSZ/EGB) – Egy-
séges rendelkezések jármûvek jóváhagyására vonatkozóan ütközés esetén a vezetõ kor-
mányszerkezettel szembeni védelme tekintetében

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2008/487/KKBP együttes fellépése (2008. június 23.) a gyalogsági aknák alkalma-
zásának, felhalmozásának, gyártásának és átadásának betiltásáról, valamint megsemmisí-
tésérõl szóló 1997-es egyezmény egyetemessé tételének és végrehajtásának az Európai Biz-
tonsági Stratégia keretében történõ támogatásáról

166. 51. évfolyam L 166. szám (2008. június 27.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 604/2008/EK rendelete (2008. június 26.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 605/2008/EK rendelete (2008. június 20.) a mezõgazdasági termékek ökológiai
termelésérõl, valamint a mezõgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölések-
rõl szóló 2092/91/EGK tanácsi rendelet 11. cikke szerinti, harmadik országokból származó
importhoz szükséges ellenõrzési tanúsítványra vonatkozó rendelkezések végrehajtása rész-
letes szabályainak megállapításáról (kodifikált változat)1

* A Bizottság 606/2008/EK rendelete (2008. június 26.) a bizalmas adatokhoz való tudomá-
nyos célú hozzáférés tekintetében a közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK tanácsi rende-
let végrehajtásáról szóló 831/2002/EK rendelet módosításáról1

* A Bizottság 607/2008/EK rendelete (2008. június 26.) az egyes madarak Közösségbe történõ
behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételek és a karantén alá helyezésükkel kap-
csolatos feltételek megállapításáról szóló 318/2007/EK rendelet módosításáról1

* A Bizottság 608/2008/EK rendelete (2008. június 26.) egyes gabonafélékre vonatkozó beho-
zatali vámoknak a 2008/2009-es gazdasági év tekintetében történõ ideiglenes felfüggeszté-
sérõl

A Bizottság 609/2008/EK rendelete (2008. június 26.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér
cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

A Bizottság 610/2008/EK rendelete (2008. június 26.) a további feldolgozás nélkül exportált sziru-
pokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

A Bizottság 611/2008/EK rendelete (2008. június 26.) a 900/2007/EK rendelet által elõírt folyama-
tos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzíté-
sérõl

A Bizottság 612/2008/EK rendelete (2008. június 26.) az 1060/2007/EK rendelet által elõírt folya-
matos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzí-
tésérõl

1EGT-vonatkozású szöveg
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A Bizottság 613/2008/EK rendelete (2008. június 26.) a cukorágazatba tartozó, a Szerzõdés I. mel-
léklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési
ráta rögzítésérõl

* A Bizottság 614/2008/EK rendelete (2008. június 26.) az Egyesült Királyság lobogója alatt
közlekedõ hajók által az ICES IV övezetben (norvég vizek) folytatott, a norvég menyhalra
irányuló halászati tilalmáról

IRÁNYELVEK

* A Tanács 2008/59/EK irányelve (2008. június 12.) a belvízi hajókra vonatkozó mûszaki kö-
vetelmények megállapításáról szóló 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
Bulgária és Románia európai uniós csatlakozása miatt történõ kiigazításáról

167. 51. évfolyam L 167. szám (2008. június 27.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/456/EK:

* A Bizottság határozata (2008. március 5.) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazga-
tása” általános program keretében a 2007–2013-as idõszakra a Külsõ Határok Alap létre-
hozásáról szóló 574/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak a tagállamok
igazgatási és ellenõrzési rendszerei, az igazgatási és pénzügyi irányításra vonatkozó szabá-
lyok, valamint az alap által társfinanszírozott projektek kiadásainak támogathatósága te-
kintetében történõ végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról [az értesítés a
C(2008) 789. számú dokumentummal történt]

2008/457/EK:

* A Bizottság határozata (2008. március 5.) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazga-
tása” általános program keretében a 2007–2013-as idõszakra a harmadik országok állam-
polgárainak beilleszkedését segítõ európai alap létrehozásáról szóló 2007/435/EK tanácsi
határozatnak a tagállamok igazgatási és ellenõrzési rendszerei, az igazgatási és pénzügyi
irányításra vonatkozó szabályok, valamint az alap által társfinanszírozott projektek kiadá-
sainak támogathatósága tekintetében történõ végrehajtására vonatkozó szabályok megál-
lapításáról [az értesítés a C(2008) 795. számú dokumentummal történt]

2008/458/EK:

* A Bizottság határozata (2008. március 5.) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazga-
tása” általános program keretében a 2008–2013-as idõszakra az Európai Visszatérési Alap
létrehozásáról szóló 575/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak a tagállamok
igazgatási és ellenõrzési rendszerei, az igazgatási és pénzügyi irányításra vonatkozó szabá-
lyok, valamint az alap által társfinanszírozott projektek kiadásainak támogathatósága te-
kintetében történõ végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról [az értesítés a
C(2008) 796. számú dokumentummal történt]
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168. 51. évfolyam L 168. szám (2008. június 28.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 615/2008/EK rendelete (2008. június 23.) az egyedi mezõgazdasági intézkedések
kisebb Égei-tengeri szigetek javára történõ meghatározásáról szóló 1405/2006/EK rende-
let, valamint a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös
szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott támo-
gatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK rendelet módosításáról

A Bizottság 616/2008/EK rendelete (2008. június 27.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 617/2008/EK rendelete (2008. június 27.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek
a keltetõtojások és a naposcsibék termelése és forgalmazása tekintetében történõ alkalma-
zására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

* A Bizottság 618/2008/EK rendelete (2008. június 27.) az AKCS-jegyzõkönyv és az Indiával
kötött megállapodás alapján behozandó nádcukorra vonatkozó szállítási kötelezettségek-
nek a 2007/2008-as szállítási idõszak tekintetében történõ kiigazításáról

* A Bizottság 619/2008/EK rendelete (2008. június 27.) az egyes tejtermékekre nyújtott ex-
port-visszatérítésekre vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

A Bizottság 620/2008/EK rendelete (2008. június 27.) a tej és tejtermékek export-visszatérítésének
megállapításáról szóló 386/2008/EK rendelet helyesbítésérõl

IRÁNYELVEK

* A Bizottság 2008/64/EK irányelve (2008. június 27.) a növényeket vagy növényi termékeket
károsító szervezeteknek a Közösségbe történõ behurcolása és a Közösségen belüli elterjedé-
se elleni védekezési intézkedésekrõl szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv I–IV. mellékletének
módosításáról

* A Bizottság 2008/65/EK irányelve (2008. június 27.) a vezetõi engedélyekrõl szóló
91/439/EGK irányelv módosításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/489/EK:

* A Bizottság határozata (2008. június 27.) a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer)
Nickle et al. (a fenyõfa fonalférge) elterjedése elleni portugáliai ideiglenes védekezési intéz-
kedésekrõl [az értesítés a C(2008) 3312. számú dokumentummal történt]

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

2008/490/KKBP:

* A Politikai és Biztonsági Bizottság EUSEC/2/2008 határozata (2008. június 24.) a Kongói
Demokratikus Köztársaság biztonsági ágazatának reformja terén folytatott európai uniós
tanács- és segítségnyújtási misszió (EUSEC RD Congo) misszióvezetõjének kinevezésérõl
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* A Tanács 2008/491/KKBP együttes fellépése (2008. június 26.) a Kongói Demokratikus Köz-
társaság biztonsági ágazatának reformja keretében az Európai Unió tanács- és segítség-
nyújtási missziójáról (EUSEC RD CONGO) szóló 2007/406/KKBP együttes fellépés módo-
sításáról és meghosszabbításáról

169. 51. évfolyam L 169. szám (2008. június 30.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 594/2008/EK rendelete (2008. június 16.) az egyrészrõl az Európai Közösség és
tagállamaik, másrészrõl Bosznia és Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megálla-
podás, valamint az Európai Közösség és Bosznia és Hercegovina közötti, a kereskedelemrõl
és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekrõl szóló, ideiglenes megállapodás alkalmazására
vonatkozó egyes eljárásokról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2008/474/EK:

* A Tanács határozata (2008. június 16.) az egyrészrõl az Európai Közösség és másrészrõl
Bosznia és Hercegovina között a kereskedelemrõl és kereskedelemmel kapcsolatos ügyek-
rõl szóló ideiglenes megállapodás megkötésérõl

Ideiglenes megállapodás egyrészrõl az Európai Közösség és másrészrõl Bosznia és Hercegovina
között a kereskedelemrõl és kereskedelemmel kapcsolatos ügyekrõl

170. 51. évfolyam L 170. szám (2008. június 30.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Bizottság 555/2008/EK rendelete (2008. június 27.) a borpiac közös szervezésérõl szóló
479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folyta-
tott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenõrzése tekintetében történõ vég-
rehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
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A Közbeszerzési Értesítõ 75. számának (2008. július 2.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Ajánlati felhívás

Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (Forgalombizton-
ság/2008 – K. É. – 10063/2008)

Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (Települési hulladék
szállítása/2008 – K. É. – 10074/2008)

Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (M0-M1 csomópont és
M1 autópálya törökbálinti csomópont burkolat-felújí-
tás/2008. – K. É. – 10110/2008)

Cosinus-Gamma Mezõgazdasági Termelõ és Szolgál-
tató Kft. (állattelepi gépek támogatásból megvalósuló
beszerzése – K. É. – 9109/2008)

Káldor Miklós Kollégium (hús és hentes árúk, zöldség
és gyümölcs, mélyhûtött áruk, tejtermékek, fûszeráruk
és pékáruk beszerzése – K. É. – 9638/2008)

Magyar Agrárkamara (Mezõgazdasági tárgyú szak-
könyvek kiadói szakmai elõkészítése, ezek szakkönyvi
minõségben történõ elõállítása, és leszállítása. – K. É. –
9629/2008)

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (Ok-
tatási nevelési intézmények komplex fizikai akadály-
mentesítése – K. É. – 9840/2008)

Részvételi felhívás

Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (Flottakezelés-2/2008 –
K. É. – 10230/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Vegyvizsgáló Intézete (Oxi-
gén-szelektív lángionizációs gázkromatográf beszerzé-
se – K. É. – 9683/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi
Centrum (EM-236 – épületek tetõjavítása, karbantartá-
sa – K. É. – 9311/2008)

Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (szelektívhulladék-
gyûjtõ edények beszerzése (K-496 eljárás) – K. É. –
9411/2008)

Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (MERCEDES –
UNIMOG alkatrészek beszerzése – K. É. – 9413/2008)

Fõvárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórháza
(különféle élelmiszerek beszerzése – K. É. – 9312/2008)

Koch Róbert Kórház (4259/Edelény/07 Gyógyszerfé-
leségek – K. É. – 9724/2008)

Ligetfürdõ Kft. (újszegedi fürdõkomplexum fejleszté-
se – K. É. – 9685/2008)

Magyar Nemzeti Bank (Tájékoztató az eljárás ered-
ményérõl EU-a takarítási feladatok ellátása az MNB
épületeiben 2008 – K. É. – 8970/2008)

Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézete (az
M6-os autópálya déli szakasza régészeti feltárásaihoz
kapcsolódó szakmai feladatok ellátása – K. É. –
9273/2008)

Magyar Turizmus Zártkörûen Mûködõ Részvénytársa-
ság (ajánlatkérõ vendégeinek, újságíróknak, forgató-
csoportoknak, idegenforgalmi szakembereknek szállo-
dában történõ elhelyezése és igény szerint egyéb kap-
csolódó szolgáltatások biztosítása – K. É. – 8724/2008)

Marcali Városi Korház (takarítási szolgáltatás biztosí-
tása – K. É. – 8778/2008)

Meggy Kert-TÉSZ Zöldség- és Gyümölcstermelõi Érté-
kesítõ Szövetkezet (tárolóedények beszerzése – K. É. –
9801/2008)

Megyei és Városi Könyvtár Kaposvár (magyarországi
forgalomban megjelenõ újságok és folyóiratok beszer-
zése ajánlatkérõ részére – K. É. – 9422/2008)

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tájékoz-
tató a szerzõdéskötésrõl – K. É. – 9651/2008)

Rytmion Kutató és Fejlesztõ Kft (1 db patch-clamp be-
rendezés beszerzése – K. É. – 9729/2008)

Százhalombatta Város Önkormányzata (Bárányhimlõ
és rota vírus elleni oltóanyag beszerzése és a védõoltás
térítésmentes biztosítása – TED eredménytáj. – K. É. –
9826/2008)

Veszprém Megyei Önkormányzat (Új Magyarország
Fejlesztési Terv pályázati felhívásaihoz kapcsolódó pá-
lyázatfigyeleési szolgáltatás, projektek elõkészítése, pá-
lyázatírás, megvalósíthatósági tanulmány készítése, tá-
mogatott projektek menedzselése – K. É. – 9747/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl – egyes ágazatok-
ban

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. (Budapest, II. ker. Bem
József utca; Horvát utca – Fõ utca közötti szakaszán
(hrsz.: 13542) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
10031/2008)

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. (Budapest, V. ker. Ká-
roly krt. – Múzeum krt. – Rákóczi út keresztezõdésé-
ben (hrsz.: 34566) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
10034/2008)

Módosítás

Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (Hõközpont szétvá-
lasztása és felújítása 33 hõközpontban – K. É. –
9797/2008)
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Helyesbítés

Gödöllõ Város Önkormányzata (az Európai Unió Hi-
vatalos Lapjához KÉ-8806/2008 számon 2006.
06.13-án feladott részvételi felhívás helyesbítése – K. É.
– 9775/2008)

Részvételi felhívás

Budapesti Gazdasági Fõiskola (BGF-KVIFK tetõtéri
kazánház létesítése – K. É. – 10313/2008)

Velence Város Önkormányzata (Mûszaki ellenõrzés –
K. É. – 10012/2008)

Az egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

Tolna Megyei Önkormányzat (pedagógiai szakmai
szolgáltatások ellátása – K. É. – 9195/2008)

Az egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (csúcs-
kategóriás echocardiographiás készülék 2008. – K. É. –
10072/2008)

Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség (MH készletében lévõ közepes és kis teljesít-
ményû univerzális mûszaki földmunkagépek kötele-
zõen elõírt technikai kiszolgálása és szükség szerinti ja-
vítása” – K. É. – 9976/2008)

Komádi Tehenészet Kft. (szerves trágya tárolók és fi-
gyelõ kutak létesítésének kivitelezése, csurgalék táro-
lók létesítésének kivitelezése és vízjogi engedély beszer-
zése – K. É. – 9279/2008)

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata (mûfüves lab-
darúgópálya megvalósítása. – K. É. – 9514/2008)

Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény és Kön (élelmiszer-alapanyag be-
szerzése – K. É. – 10073/2008)

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (MoWin-
Park-Mosonmagyaróvári Innovációs és Kereskedelmi
Park önkormányzati tulajdonú területeinek komplex
terület elõkészítése (bontás, törmelékelhordás, terep-
rendezés) – K. É. – 9545/2008)

Mûsorszolgáltatási Alap (irodaszerek, irodai gépek
alkatrészei és kellékei, tisztítószerek és reprezentációs
termékek, ásványvíz-automaták és ásványvizes ballo-
nok – K. É. – 9803/2008)

Nyíradony Város Önkormányzata (kerékpárutak épí-
tése – K. É. – 9345/2008)

Országgyûlés Hivatala (az Országgyûlés Irodaháza
déli rész klímatizálás és fûtés-korszerûsítés kiviteli ter-
veinek elkészítése – K. É. – 10092/2008)

Városüzemeltetõ Kft. (1 db hulladékszállító jármû be-
szerzése – K. É. – 9722/2008)

Ajánlati felhívás

Fõvárosi Csatornázási Mûvek ZRt. (átemelõtelepek
rekonstrukciója 2oo8 – K. É. – 8511/2008)

Gyöngyös Város Önkormányzata (Gyöngyös Város
Önkormányzata, vagyon- és felelõsségbiztosítás – K. É.
– 9971/2008)

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. (2 db hulladék-
szállító jármû beszerzése – K. É. – 9814/2008)

Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség (Vízszállító utánfutó beszerzése – K. É. –
10035/2008)

Kalocsa Város Önkormányzata (önkormányzati tulaj-
donú utak korszerûsítése, közmû, híd és vasúti átjárók
felújítása, megerõsítése 2007. I. ütem (DAOP-2007-
3.1.1/B) – K. É. – 9536/2008)

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata (Városi Kór-
ház-Rendelõintézet Gyógyfürdõ és Rehabilitációs Köz-
pont meglévõ épületében közforgalmú gyógyszertár és
egészségügyi szolgáltató centrum létesítése, emeletrá-
építés, a gyógyszertár üzemeltetése – K. É. – 9670/2008)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Nyíregyháza területén útalap aszfaltozása, építése –
K. É. – 9865/2008)

Országos Rendõr-fõkapitányság és Somogy Megyei
Rendõr-fõkapitányság (nagyatádi rendõrkapitányság
rekonstrukciója – K. É. – 9810/2008)

Petõfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési
Központ (élelmiszerek beszerzése – K. É. – 10233/2008)

RÓNA KER-TÉSZ Kft. (logisztikai központ és hûtõ-
ház építése Szabadszálláson – K. É. – 9401/2008)

Szentes Város Önkormányzata (alsóréti összekötõ út
építése, útfelújítás és vízelvezetés 2008 – K. É. –
9321/2008)

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (gyalog- és
kerékpárút építése Szigetszentmiklós, és Szigetszent-
miklós-Lakihegy között – K. É. – 9885/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)

Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (garanciális problémák
kivizsgálása/2008 – K. É. – 10050/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)

Balatonalmádi Város Önkormányzata (közétkeztetés
ajánlatkérõ közintézményeiben – K. É. – 8726/2008)

Balmazújváros Város Önkormányzata (beruházási hi-
tel felvétele (1 100 000 000,-) – K. É. – 8520/2008)
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Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény (Békés-
csaba X. – tájékoztató az eljárás eredményérõl KÉ –
K. É. – 9872/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)

Budapest Fõváros X. Kerület Kõbányai Önkormányzat
(Nyílászárók cseréje a Budapest Fõváros X. Kerület
Kõbányai Önkormányzat intézményeiben, a dokumen-
tációban foglaltak szerint. – K. É. – 10017/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)

Budapesti Rendõr-fõkapitányság (3 db személygépko-
csi beszerzése tárgyú eljárás eredményérõl szóló tájé-
koztató – K. É. – 9874/2008)

Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (távhõvezetéki tech-
nológiai szerelési és általános helyreállítási, javítási
munkák – K. É. – 9451/2008)

Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (XIX. kerület Vak
Bottyán u., 657 m nyomvonal hosszúságú 2×DN
600 mm méretû terepszint felett vezetett hõszigetelt
távfûtési gerincvezeték kiváltásának forgalomtechni-
kai kertészeti és bontási terveinek készítése a szükséges
engedélyeztetéssel . – K. É. – 9614/2008)

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest, V. kerület
Szerb utca, Váci utca – Veres Pálné utca közötti szaka-
szán (hrsz:23956) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
8747/2008]

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest, X. kerület
Gergely utca, Kõér utca – Gergely utca 76. szám közöt-
ti szakaszán és a Gergely utca – Kõér utca csomópont-
ban (hrsz:41803/4) gázelosztó vezeték létesítése – K. É.
– 8748/2008]

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest, XVI. kerü-
let Rákospalotai határút – Rigó utcai körzeti nyomás-
szabályozó (hrsz:111276) rekonstrukciójához bekötõ-
vezeték létesítése – K. É. – 8750/2008]

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest, XIII. kerü-
let Gogol utca, Váciút – Hegedûs Gyula utca közötti
szakaszán (hrsz:25500) gázelosztó vezeték létesítése –
K. É. – 8752/2008]

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)

Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság (a Fõvárosi Tûzoltó-
parancsnokság részére hét különbözõ helyszínen vizes-
blokkok felújítása – K. É. – 10000/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (Var-
róanyagok beszerzése – K. É. – 9941/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)

HAGE Zrt (HAGE Zrt. hajdúszoboszlói sertéstelepé-
nek korszerûsítése – K. É. – 9855/2008)

Kaposi Mór Oktató Kórház (1 db telefonközpont szál-
lítása, telepítése és üzembe helyezése 24 hónapos rész-
letfizetéssel, továbbá a rendszer üzemeltetése, karban-
tartása – K. É. – 8263/2008)

Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Szolgálta-
tó Kht. (Veszprém, Kittenberger Kálmán Növény- és
Vadaspark Kht területén a „Csimpánzvilág” kiviteli
terveinek elkészítésére és az abban foglaltak kivitelezé-
sére – K. É. – 9942/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság (az Üröm-Csókavár gáztisztító massza ve-
szélyes hulladékkal szennyezett karsztos bányaüregé-
nek mentesítése projekt kivitelezési munkáinak elvég-
zése. – K. É. – 9998/2008)

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a Ma-
gyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH)
adatátviteli hálózatának mûködtetése és bõvítése, vál-
lalkozási szerzõdés – K. É. – 9554/2008)

Magyar Posta Zrt. (levél- és csomagfeldolgozó rend-
szer részét alkotó berendezések karbantartási és javí-
tási feladatainak támogatása – K. É. – 8370/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a
Budapest–Lõkösháza és Szolnok–Debrecen vasútvonal
felújítására irányuló Kohéziós Alap támogatás elnye-
réséhez szükséges dokumentációk elkészítése tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményérõl – K. É. –
9284/2008)

Országos Tisztifõorvosi Hivatal (a Magyar Köztársa-
ság 2008. évi ellátását részben biztosító oltóanyagok be-
szerzése (tájékoztató az eljárás eredményérõl) – K. É. –
9405/2008)

Országos Vérellátó Szolgálat (3/OVSZ/2008. Amicus
készülékekhez szükséges szerelékek beszerzése megne-
vezésû hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalásos el-
járás eredményérõl készült tájékoztató (nemzeti) –
K. É. – 10046/2008)

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Dél-dunán-
túli Regionális Könyvtár és tudásközpont, a Pécsi Kon-
ferencia- és Koncertközpont építési telkeit vizsgáló ré-
gészeti hatástanulmány és próbafeltárás készítése, köz-
terek és parkok újjáélesztése és a Zsolnay Kulturális
Negyed c. régészeti hatástanulm – K. É. – 8202/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)

Pilis Város Önkormányzata (pilisi Rákóczi úti óvoda
épületbõvítése és eszközfejlesztése – K. É. – 8368/2008)
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Rábahídvég Község Önkormányzata (120 000 000 Ft
összegû CHF-alapú hitelszerzõdés – K. É. – 8396/2008)

Szikszó Város Önkormányzata (hulladékátrakóra vo-
natkozó közszolgáltatási szerzõdés – KÉ. eredménytáj.
– K. É. – 9875/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)

Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt. (tájékoztató a
Tisza Menti Regionális Vízmûvek ZRt. elektromos-
áram-beszerzésérõl – K. É. – 8838/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)

Vám- és Pénzügyõri Iskola (mirelit áruk beszerzése
2008. évre – K. É. – 8407/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága Gaz-
dasági Fõosztály (Száva u. 7. szám alatti nyílászárók
cseréje – K. É. – 9880/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Szociális, Egészségügyi és Kul-
turális Központja (a Vám- és Pénzügyõri Gyógyház fel-
újítási és karbantartási munkálataianak kiegészítése
– K. É. – 9833/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

MAKROM Kft. (MAKROM állattartó telep korsze-
rûsítés – K. É. – 9688/2008)

ZM-NAGISZ Kft (gépbeszerzés – K. É. – 9834/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (izotó-
pok beszerzése 1 évre (30 641 000 HUF + áfa) – K. É. –
7813/2008)

BMSK Beruházási, Mûszaki Fejlesztési, Sportüzemel-
tetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK Zrt. konferenciate-
rem technikai fejlesztése – K. É. – 10267/2008)

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktató Kórház (szemészeti mûlencse beszerzése
(35 259 400 Ft + áfa/év) – K. É. – 7415/2008)

Budapest Fõváros Önkormányzata (Fõvárosi Önkor-
mányzat árvízvédekezési tervének korszerûsítése –
K. É. – 9325/2008)

Budapest Fõváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkor-
mányzata (1,5 milliárd forint összegû folyószámla-hitel-
keret biztosítása – K. É. – 7784/2008)

Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (Bala-
tonszárszó, Móra Ferenc u. 7. (hrsz: 1469) szám alatt
található ingatlan tulajdonjogának megvásárlása –
K. É. – 9877/2008)

Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(ajánlatkérõ mintegy 3000 fõ alkalmazottja, továbbá
hallgatói és esetleges vendégeik részére hivatalos
külföldi utazásaikhoz repülõjegyek beszerzése
(88 728 596 HUF) – K. É. – 7804/2008)

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ (4 részes
építési beruh. – K. É. – 9705/2008)

Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazga-
tóság (ÉDUKÖVIZIG épületei: tatabányai mederõrte-
lep központi fûtés kiépítése – tájékoztató a szerzõdés
teljesítésérõl – K. É. – 9893/2008)

Fõvárosi Fõügyészség (ajánlatkérõ épületeiben napi
takarítási és nagytakarítási feladatok elvégzése
(1 450 000 Ft/hó) – K. É. – 7793/2008)

Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (különféle vasanya-
gok beszerzése (49 442 565 Ft + áfa) – K. É. –
7798/2008)

Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (kazáncsövek szállí-
tása, 3600 fm, 14 344 Ft – K. É. – 7800/2008)

Fõvárosi Vízmûvek Zártkörûen Mûködõ Részvénytár-
saság (vízmérõ-leolvasási és kapcsolódó adatrögzítési
tevékenység – K. É. – 7811/2008)

Gyál Város Önkormányzata (Ady Endre Általános Is-
kola bõvítése, korszerûsítése (414 119 763 Ft + áfa) –
K. É. – 7792/2008)

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (szer-
zõdés teljesítése – bútorok és más elsõ beszerzésû be-
rendezések – K. É. – 9446/2008)

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (tájé-
koztató a szerzõdés teljesítésérõl – Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet bel-
gyógyászati pavilonjának bõvítése és teljes körû re-
konstrukciója összesen 5135 m2 alapterületen 187 aktív
ágyszám kialakítására – K. É. – 9499/2008)

Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (nyomdai kivi-
telezésû munkák a Központi Szolgáltatási Fõigazgató-
ság részére nettó 17 000 000 Ft értékben. – K. É. –
9955/2008)

Magyar Államkincstár (író – irodaszer – K. É. –
9607/2008)

Magyar Nemzeti Bank (A épület kazánház-felújítási
munkái és kazánok cseréje (36894000,-) – K. É. –
7787/2008)

Magyar Nemzeti Bank (projektvezetés, rendszerszer-
vezés-tájékoztató 1. évforduló – K. É. – 8949/2008)

Magyar Nemzeti Bank (elektromos üzemeltetés, tájé-
koztató 2. évet követõen – K. É. – 9154/2008)

Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató
Központ (arra jogosult postai munkavállalók, kötelezõ
beváltású utalványos munkaruha-ellátási rendszerben,
csomagküldõ szolgáltatás formájában I. osztályú
minõséget képiselõ munkaruhával történõ ellátása
(693 813 885 Ft) – K. É. – 7632/2008)
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Mátrai Erõmû ZRt. (ME ZRt 15/2007 számú eljárás
tájékoztatója a szerzõdés teljesítésérõl – K. É. –
9667/2008)

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (infokom-
munikációs eszközökkel segített életvitelprogram kon-
ferenciával egybekötött nemzetközi termékkiállításá-
nak elõkészítése és lebonyolítása – K. É. – 7818/2008)

Nemzeti Színház Rt. (számítógépes jegy- és bérletér-
tékesítõ hálózathoz történõ csatlakozás, és a szükséges
programcsomag használatba adása és bevezetése a
Nemzeti Színház részére – K. É. – 10085/2008)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Nyíregyháza, Erdõ sor 5. sz. alatti Hivatásos Önkor-
mányzati Tûzoltóság laktanyaépületének bõvítése
(45 757 428 Ft) – K. É. – 7944/2008)

Pest Megyei Önkormányzat (gépkocsibeszerzés – tájé-
koztató a szerzõdés teljesítésérõl – K. É. – 9966/2008)

Szegedi Tudományegyetem (SZTE Mérnöki Kar he-
lyiségeinek felújítása és átalakítása (Mars tér, Moszk-
vai krt.) – K. É. – 7786/2008)

Szegedi Tudományegyetem (1 db energia-diszper-
zív röntgenfluoreszcenst-spektrométer beszerzése –
23 000 000 Ft – K. É. – 7788/2008)

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(ajánlatkérõ szennyvíz-elvezetési és -tisztítási rendsze-
rének fejlesztése – szennyvíztisztító telep átalakítási és
korszerûsítési munkái (8 902 866 EURO + áfa) – K. É. –
7943/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Észak-Magyarországi Regioná-
lis Parancsnoksága (Miskolc, Horváth L. u. 17–19. szám
alatti objektumban parkoló, udvar kialakítása, 685 m2

– K. É. – 7663/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Központi Járõrszolgálat Pa-

rancsnoksága (hajóklíma-berendezések beszerzése, tá-
jékoztató a szerzõdés teljesítésérõl – K. É. –
10002/2008)

Veszprém Megyei Önkormányzat (orvosi mûszerek
beszerzése, Plazmasterilizátor 1 db (20 830 000 + áfa) –
K. É. – 7791/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

Apáczai Nevelési és Általános Mûvelõdési Központ
(élelmiszer-nyersanyagok beszerzése – K. É. –
7710/2008)

Csongrád Város Önkormányzata a Homokhátsági Re-
gionális Tulajdonközösség Gesztora, Intézménye (építés 1
tájékoztató a szerzõdés 2. sz módosításáról, Felgyõ –
K. É. – 9635/2008)

Központi Nyomozó Fõügyészség (ajánlatkérõ Zichy
Jenõ u. 14. sz. alatti épületében folyamatos élõerõs õr-
zés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása
(558240 Ft/hó) – K. É. – 7471/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a
42. sz. és a 47. sz. fõút út- és hídrehabilitációs munkái-
nak mûszaki ellenõri (mérnök) feladatainak ellátása
tárgyú szerzõdés módosításáról – K. É. – 9696/2008)

Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
(vállalkozási szerzõdés keretében a Duna-projekt tár-
gyú, EU-támogatásra számot tartó projekt elõkészítõ
munkák elvégzése – K. É. – 9936/2008)

Helyesbítés

Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal
(a Közbeszerzési Értesítõ 2008. június 23-i, 71. számá-
ban K. É. – 9221/2008 számon megjelent egyszerû eljá-
rás ajánlattételi felhívásának helyesbítése – K. É. –
10306/2008)
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HIRDETMÉNYEK

Ajánlati felhívás

Isaszeg Nagyközség Önkormányzata (élelmiszer-alap-
anyagok beszerzése önkormányzati költségvetési szer-
vek részére – K. É. – 9972/2008)

Középtiszai Mezõgazdasági Zrt. (Közép-tiszai Mezõ-
gazdasági Zrt. ajánlati felhívása a „Növényolaj észtere-
zõ félüzemi berendezés és laboratóriumi mûszerek be-

szerzése üzembe helyezéssel" tárgyú közbeszerzési el-
járásban – K. É. – 9999/2008)

Maglód Város Önkormányzata (Maglód város útháló-
zatának, kapcsolódó közmûhálózatának fenntartása,
karbantartása, javítása, fejlesztése – K. É. – 8270/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (SZ006 – Halászi
Mosoni-Duna-híd átépítéséhez kapcsolódó mérnöki te-
vékenység_AF – K. É. – 9858/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (KCS002. Terve-
zési szerzõdés. Tolna megyei 4 és 5 számjegyû utak ter-
veinek elkészítése – K. É. – 10018/2008)



Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (KP-008 –
Gyõr-Moson-Sopron és Vas megyei engedélyköteles
hídfelújítások tervezõjének kiválasztása – K. É. –
10090/2008)

Orosháza Város Önkormányzata (Ajn.felh-OROSHÁ-
ZA_ÖNKhitelfelvétel_panelprogram_100 millió Ft –
K. É. – 10226/2008)

Részvételi felhívás

Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatá-
si Képzési Központ (26 db e-learning-es tananyag fej-
lesztése – K. É. – 10041/2008)

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (médiavásárlás 2008.
– K. É. – 9969/2008)

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (részvéte-
li felhívás Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
ajánlatkérõ „integrált informatikai rendszer karban-
tartása, üzemeltetése, továbbfejlesztése” tárgyban –
K. É. – 10010/2008)

Részvételi felhívás – egyes ágazatokban

Vértesi Erõmû ZRt. (bányászati munkák megrendelé-
se vállalkozási szerzõdés keretében – K. É. –
10004/2008)

Vértesi Erõmû ZRt. (az Oroszlányi Erõmû IV. blokki
TVF 356 típusú generátor forgórész (gy.sz.: 375290)
horony szigetelés cserés gyártómûvi javítása és állórész
javítása – K. É. – 10006/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (meteorológiai rendsze-
rek felújítása/2008. – K. É. – 10057/2008)

Magyar Államkincstár (foglalkozás-egészségügy –
K. É. – 9899/2008)

Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. („Nagyválla-
lati elektronikus dokumentumkezelõ rendszer a hozzá
kapcsolódó szolgáltatásokkal” – K. É. – 10139/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékozató a Bu-
dapest–Lõkösháza és Szolnok–Debrecen vasútvonal
felújítására irányuló Kohéziós Alap támogatás elnye-
réséhez szükséges dokumentációk elkészítése tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményérõl – K. É. –
9286/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (Tájékoztató a
„4. sz. fõút Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakaszai
11,5 tonnás burkolat megerõsítés kivitelezési, valamint
hídfelújítási munkáinak kivitelezése" tárgyú eljárás
eredményérõl – K. É. – 9848/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató az
eljárás eredményérõl M0 autópálya/autóút déli szektor

Hárosi Duna-híd és Soroksári Duna-ág híd építési ter-
veinek korszerûségi felülvizsgálata tárgyában – K. É. –
9895/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (VK001 Tervezé-
si szerzõdés az M4 gyorsforgalmi út Fegyvernek–Püs-
pökladány közötti szakasz tanulmánytervének, elõze-
tes (környezetvédelmi) vizsgálati dokumentációjának
elkészítésére – K. É. – 9970/2008)

Országos Vérellátó Szolgálat (2/OVSZ/2008. „Vérszû-
rõk” eljárás tájékoztatója (uniós) – K. É. – 9949/2008)

Semmelweis Egyetem (Semmelweis Egyetem rektori
épület átalakítása – K. É. – 9398/2008)

Zalabér Község Önkormányzata (aprítógépek és dob-
rosták beszerzése szállítási szerzõdés keretében – K. É.
– 10113/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl – egyes ágaza-
tokban

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. (Budapest V. ker., Al-
kotmány utca; Kossuth tér-

Bajcsy-Zsilinszky út közötti szakaszán (hrsz.: 24892.)
gázelosztó vezeték létesítése – K. É. – 10028/2008)

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. (Budapest, I. ker. Bu-
dai alsó rakpart; Rudas fürdõ – Erzsébet híd (I. ütem)
és az Erzsébet híd – Döbrentei tér (II. ütem) közötti sza-
kaszán (hrsz.: 6229/1) gázelosztó vezeték létesítése –
K. É. – 10214/2008)

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. (Budapest II. ker.,
Zöldlomb utca; Pitypang utca–Szépvölgyi út közötti
szakaszán (hrsz.:15569/1.) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 10218/2008)

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. (Budapest V. ker., Fe-
renczy István utca; Magyar utca–Múzeum krt. közötti
szakaszán (hrsz.: 24131.) gázelosztó vezeték létesítése –
K. É. – 10220/2008)

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. (Budapest XIII. ker.,
Hollán Ernõ utca; Szent István krt.–Budai Nagy Antal
utca közötti szakaszán (hrsz. 25253.) gázelosztó vezeték
létesítése – K. É. – 10221/2008)

Kunság Volán Zrt (közforgalmú autóbuszjáratok al-
vállalkozásban történõ üzemeltetése – K. É. –
10030/2008)

Volánbusz Zrt. (karosszéria-felújítás – TED ered-
ménytáj – K. É. – 9672/2008)

Helyesbítés

Kmét. és Térsége Társ.Települések Szennyvíz. és Tisz-
títótelep Tul. Képv. KMJV Önk. (az Európai Unió Hiva-
talos Lapjához KÉ-9143/2008 számon 2008. 06. 12-én
feladott ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. –
9755/2008)
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Részvételi felhívás

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata (100 mil-
lió HUF összegû célhitel biztosítása 20 éves futamidõre
ajánlatkérõ költségvetésében meghatározott beruhá-
zási cél megvalósítására – K. É. – 10325/2008)

Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (az elõvárosi
vasúti rendszerhez illeszkedõ közúti közösségi közleke-
dési ráhordó hálózat kialakítása a Budaörsi Kistérség-
ben és a Zsámbéki-medencében – K. É. – 10067/2008)

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (szociá-
lis épület tetõtér építés – Szeged, Városgazda sor 1. –
K. É. – 10252/2008)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

Agrármarketing Centrum (Gornja Radgona SLO kö-
zösségi stand építése, üzemeltetése és bontása – K. É. –
10019/2008)

Agrármarketing Centrum (BMVK – Gazdanapok
(Szentlõrinc), Farmer Expo (Debrecen), Bábolnai
Nemzetközi Gazdanapok (Bábolna), Csabai Kolbász-
fesztivál (Békéscsaba) – K. É. – 10025/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata (Balaton-
szárszó, Fõ utca, 71309.számú közút rekonstrukciója –
K. É. – 10327/2008)

Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán Kór-
háza (tõkehús termékek beszerzése – K. É. – 9121/2008)

Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt. (fûtési rendsze-
rek korszerûsítése – K. É. – 10086/2008)

Cegléd Város Önkormányzata (Cegléd Város Önkor-
mányzata kezelésében lévõ közútak felújítása – K. É. –
10187/2008)

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
(számítástechnikai eszközök beszerzése – K. É. –
10321/2008)

Esztergomi Zöldfelület-gondozó és Útfenntartó Kft.
(Esztergomi Zöldfelület – seprõgép beszerzése – K. É. –
9856/2008)

Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórház és
Észak-budai Egyesített Kórházak (az Intézet 11. számú
épületében öltözõk kialakítása, folyosó és vizesblokk
felújítása, nõgyógyászati kismûtõ és fektetõrész kiala-
kítása, – K. É. – 10283/2008)

Komárom Város Önkormányzata (Komárom-Kop-
pánymonostor, Vezérek parkjának kiépítése, növénye-
sítése – K. É. – 10174/2008)

Komárom Város Önkormányzata (közlekedésépítési
építmények építési-szerelési munkái szakterületen a
Koppánymonostor, Vezérek parkjának kialakítása és

növényesítése során a mûszaki ellenõri feladatok ellá-
tása – K. É. – 10188/2008)

Leányvár Község Önkormányzata Polgármesteri Hiva-
tal (Kálvária-domb és környékének infrastruktúra fej-
lesztése – K. É. – 9753/2008)

Pest Megyei Bíróság (irodabútor-beszerzés ajánlati
felhívás – K. É. – 9994/2008)

Rákosmente Városüzemeltetõ, Kivitelezõ, Karbantartó
és Szolgáltató Kft. (bitumenemulziós utak javítása –
K. É. – 10256/2008)

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Za-
laegerszeg, balatoni kerékpárút építése – K. É. –
9925/2008)

Ajánlati felhívás

Kecskeméti Fõiskola (ajánlatkérõ GAMF Kar Tor-
naterem építési munkái – K. É. – 10068/2008)

Kecskeméti Fõiskola (ajánlatkérõ Tanítóképzõ Fõis-
kolai Kar Pedagógia Szakkönyvtár részleges rekonst-
rukciójának építési kivitelezési munkái – K. É. –
10069/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)

Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (Flottakezelés/2008. –
K. É. – 10178/2008)

Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (Szalagkorlát/2008. –
K. É. – 10179/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)

Fõvárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona
(élelmiszer-alapanyag (eredményrõl szóló tájékoztató)
– K. É. – 10116/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (szív-
stabilizátor beszerzése – K. É. – 10157/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató
83. sz. fõút 33+820-70+200 km sz. között 11,5 tonnás
burkolaterõsítés/fejlesztés döntés-elõkészítõ tanul-
mány elkészítése tárgyú eljárás eredményérõl – K. É. –
9709/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató az
eljárás eredményérõl M60 Pécs déli csomópont –
Szentlõrinc közötti szakasz, valamint Pécs elkerülését
biztosító tanulmánytervének elkészítése – K. É. –
9889/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (SZ004 – 21. fõút
tájékoztató KÉ – K. É. – 10429/2008)
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Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (tájé-
koztató az eljárás eredményérõl Tündérkert óvoda
utólagos akadálymentesítése – K. É. – 10100/2008)

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (szemünk
fénye tájékoztató ajánlati szakasz – K. É. – 9830/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)

Volánbusz Közlekedési Zrt. (formaruházat és munka-
ruha, védõruházat és egyéni védõeszköz ellátása – 2. sz.
melléklet – K. É. – 10272/2008)

Zalabér Község Önkormányzata (aprítógépek és dob-
rosták beszerzése szállítási szerzõdés keretében – K. É.
– 10078/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

Diákhitel Központ Zrt. (a Diákhitel Központ Zrt. onli-
ne médiafelületeken történõ kommunikációjának meg-
valósítása felhasználással vegyes vállalkozási szerzõdés
keretében – K. É. – 10322/2008)

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármes-
teri Hivatala (útépítés, útfelújítás, vízgazdálkodási léte-
sítmények építése, felújítása – K. É. – 10210/2008)

Kasz-Farm Termelõ és Szolgáltató Kft. (gépbeszerzés
– K. É. – 8876/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (izotó-
pok beszerzése 1 évre (9 735 252 HUF + áfa) – K. É. –
7814/2008)

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (izotó-
pok beszerzése 1 évre (2 447 940 HUF + áfa) – K. É. –
7815/2008)

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (izotó-
pok beszerzése 1 évre (5 245 900 HUF + áfa) – K. É. –
7816/2008)

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (izotó-
pok beszerzése 1 évre (20 248 000 HUF + áfa) – K. É. –
7817/2008)

Borsod Volán Személyszállítási Zrt. („A BORSOD
VOLÁN Zrt. objektumainak takarítása és õrzés-védel-
me" tárgyú eljárás eredményeként kötött szerzõdés
teljesítése (2008-1) – K. É. – 10096/2008)

Budapesti Történeti Múzeum (ajánlatkérõ 2005–2008.
évben végzendõ régészeti feltárási munkáohoz kapcso-
lódó kiegészítõ kézi földmunka végzése – K. É. –
7826/2008)

Diákhitel Központ Zrt. (pénzügyi jelentés vizsgálata,
könyvvizsgálói jelentés készítése – K. É. – 10040/2008)

Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulása (orvosi ügye-
leti szolgáltatás, 65763 fõ (33 297 468 HUF/év) – K. É. –
7888/2008)

Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulása (gyepmesteri
szolgáltatás, 9078 hektár (12 240 000 HUF/év) – K. É. –
7889/2008)

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. (Budapest XIII. ker.,
Pannónia utca–Gogol utca keresztezõdésben (hrsz:
25470/2.) gázelosztó vezeték rekonstrkuciójának al-
építményi munkái (700 000 Ft) – K. É. – 7824/2008)

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. (Budapest VIII. ker.,
Fûvészkert utca 4–6. sz. közötti szakaszán (hrsz:
36113.) gázelosztó vezeték rekonstrukciójának alépít-
ményi munkái (1 050 000 Ft) – K. É. – 7831/2008)

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. (Budapest I. ker., Do-
náti utca, Toldy Ferenc utca–Donáti utca 7/C közötti
szakaszán (hrsz.:14245.) gázelosztó vezeték létesítése
(5.350.000 Ft.) – K. É. – 7832/2008)

Gyula Város Önkormányzata (325 513 000 Ft összegû,
10 éves futamidejû beruházási hitel nyújtása – K. É. –
7561/2008)

HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú
Társaság (az ajánlatkérõ megrendelése alapján az aján-
latkérõ által megjelentetni kívánt könyvek nyomdai
elõkészítési feladatainak ellátása – K. É. – 10342/2008)

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.
(HungaroControl 15 fõt meghaladó külsõ és belsõ ren-
dezvényeinek, konferenciáknak megszervezése és lebo-
nyolítása – K. É. – 9807/2008)

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Iskolaszolgá-
lata (Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola éj-
szakai portaszolgálatának ellátása (3 274 667 Ft + áfa)
– K. É. – 7629/2008)

Pécsi Vízmû Zrt. (Pécs, déli szennyvízfõgyûjtõ re-
konstrukció II. ütem – K. É. – 8230/2008)

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (reptérna-
vigáció – K. É. – 9799/2008)

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. (2007. évben terve-
zett rekonstrukciós és kapacitásbõvítési munkák
I. ütem, 1. blokk, 2,7 km (26 081 079 Ft + áfa) – K. É. –
7838/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Dél-Dunántúli Regionális Pa-
rancsnoksága (Fõvámhivatal Kaposvár és siófoki kiren-
deltségének (Ságvár), gyékényesi vámhivatal, Fõvám-
hivatal Szekszárd és a Vám- és Pénzügyõrség Dél-Du-
nántúli Regionális Parancsnokság objektumainak kli-
matizálása – K. É. – 9927/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Központi Bûnüldözési Parancs-
noksága (Kaposvár, Kanizsai u. 72. sz. alatti épület
homlokzatának felújítása, talajnedvesség elleni szigete-
lése – K. É. – 10038/2008)

Zala Megyei Kórház (szemészeti mûlencsék beszerzé-
se – K. É. – 7852/2008)
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Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

Budapest Fõváros Önkormányzata (Uzsoki Utcai Kór-
ház regionális egészségügyi központ rekonstrukció
II. ütem kivitelezése – K. É. – 8314/2008)

Gyulakeszi Község Önkormányzata (ajánlatkérõ tele-
pülés szennyvízelvezetése – K. É. – 8242/2008)

Kaposi Mór Oktató Kórház (a Kaposi Mór Oktató
Kórház központi telephelyén bejárati épület, benne
közvetlen lakossági ellátást szolgáló gyógyszertár épí-
tési munkáinak elvégzése és környezetrendezés – K. É.
– 8092/2008)

MÁV ZRt. Beruházás Lebonyolító Igazgatóság (MÁV
ZRt területén kisfeszültségû, energiaellátási munkák
Pécs régióban – K. É. – 9884/2008)

MÁV ZRt. Beruházás Lebonyolító Igazgatóság (Kisfe-
szültségû, energiaellátási munkák a Szegedi Területi
Központ illetékességi területén – K. É. – 9887/2008)

MÁV ZRt. Beruházás Lebonyolító Igazgatóság (MÁV
Zrt. területén kisfeszültségû, energiaellátási munkák
Debrecen régióban – K. É. – 10206/2008)

Helyesbítés

Magyar Közút Kht. Békés Megyei Igazgatósága
(a Közbeszerzési Értesítõ 2008.június 11-i, 66.számá-
ban KÉ-8515/2008 számon megjelent ajánlati felhívás
helyesbítése (EU-s) – K. É. – 10061/2008)

Pesterzsébet Önkormányzata (Helyesbítési kérelem –
2008. évi Útépítések 2. ütem – K. É. – 10059/2008)
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HIRDETMÉNYEK

Ajánlati felhívás

Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (M1 ap. vízelvezetés át-
építése/2008 – K. É. – 10263/2008)

Debreceni Egyetem (EM-226 vezetékes távbeszélõ
szolgáltatás – K. É. – 9746/2008)

Magyar Közút Kht. (ROP-hoz kapcsolódó felújítási
munkák az országos közutakon – Észak-magyarorszá-
gi régióban – K. É. – 10156/2008)

Magyar Közút Kht. (ROP-hoz kapcsolódó felújítási
munkák az országos közutakon – Nyugat-dunántúli ré-
gióban – K. É. – 10172/2008)

Országos Vérellátó Szolgálat (8/OVSZ/2008. „Veszé-
lyes hulladék” ajánlati felhívás – K. É. – 10360/2008)

Semmelweis Egyetem (Semmelweis Egyetem részére
4 db boncterem kialakítása – K. É. – 10104/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Dél-alföldi Regionális Parancs-
noksága (a VPDARP épületeiben található klímaberen-
dezések karbantartása – K. É. – 10356/2008)

Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Marku-
sovszky Kórháza Egyetemi Oktató Kórház (4266/Szom-
bathely/08. „MR, mobil röntgen- és UH-készülék be-
szerzése” – K. É. – 10343/2008)

Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Marku-
sovszky Kórháza Egyetemi Oktató Kórház (4378/Szom-
bathely/08 –„Digitális radiológia” – K. É. –
10347/2008)

Ajánlati felhívás – egyes ágazatokban

BKV Zrt. Mûszaki Igazgatóság Logisztikai fõosztály
(vas-, nehéz-, nemes- és könnyûfémkohászati termékek
szállítása – K. É. – 10340/2008)

Részvételi felhívás

ENTAR Elsõ Energia-beszerzési Önkormányzati Tár-
sulás (Földgázbeszerzés a társulás intézményei részére
– K. É. – 10192/2008)

Magyar Televízió Zrt. Beszerzés és Logisztika (3 db
HD encoder és az MTV Zrt. meglévõ Tandberg típusú
eszközeihez illeszkedõ 3 db SD/HD mûholdvevõ (IRD)
beszerzése – K. É. – 10273/2008)

Idõszakos tájékoztató – egyes ágazatokban

Paksi Atomerõmû Zrt. (nukleáris kárfelelõsség bizto-
sítási szerzõdés – idõszakos tájékoztató – egyes ágaza-
tokban – K. É. – 9926/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

Balassagyarmat Város Önkormányzata (a Dr. Kenes-
sey Albert Kórház-Rendelõintézet építési, orvostech-
nológiai rekonstrukciós munkái II. ütemének kereté-



ben orvos-technológiai mûszerek szállítása – K. É. –
9873/2008)

Biatorbágy Nagyközség Önkormányzata (orvosi ügye-
let biztosítása Biatorbágy, Etyek, Herceghalom telepü-
léseken – K. É. – 8293/2008)

Budapest Fõváros Önkormányzata (független hivata-
los közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása az M3
autópálya bevezetõ szakasz XIV. – XV. ker. lakóterüle-
tei zaj elleni védelemének megvalósításához kapcsoló-
dó közbeszerzési eljárások befejezéséig – K. É. –
9699/2008)

Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri Hi-
vatal (Fidesz Fõvárosi Képviselõcsoportjának munká-
ját segítõ tanácsadás, elõterjesztések jogi véleményezé-
se – K. É. – 7537/2008)

Egészségügyi Minisztérium (médiatervezés és média-
vásárlás – K. É. – 10111/2008)

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármes-
teri Hivatala (komplex pályázati menedzsment szolgál-
tatások ellátása – K. É. – 10083/2008)

Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (STEYR 32S25 tí-
pusú alkatrészek beszerzése – K. É. – 9904/2008)

Fõvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és
Rendelõintézet (üzemeltetési szolgáltatási szerzõdés –
rendszeres és folyamatos épület karbantartási, kazán-
üzemeltetési, valamint napi, havi és idõszaki takarítási,
24 órás portaszolgálati feladatok és pénzszállítás ellátá-
sa, FEBESZ-50 – K. É. – 9575/2008)

Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormány-
zati Társulás (regionális komplex hulladékkezelõ köz-
pont és lerakó létesítése Gyõr-Sashegy területen – Táj.
eredmény TED – K. É. – 10094/2008)

HM Térképészeti Kht. (térinformatikai szoftverek
szállítása, oktatása, verziókövetése – K. É. – 9957/2008)

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-
Rendelõintézet (Hetényi takarítás – tájékoztató a szer-
zõdéskötésrõl – K. É. – 10125/2008)

Legfõbb Ügyészség (Étkezési, iskolakezdési és aján-
dék utalvány – K. É. – 10119/2008)

Pannónia Mezõgazdasági ZRt. (bonyhádi szarvasmar-
hatelep trágya kezelésének korszerûsítése és bõvítése –
K. É. – 9470/2008)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet (ajánlatkérõ székhelyére élelmiszer beszállítása
– K. É. – 8680/2008)

Székesfehérvári Épületfenntartó és Hõszolgáltató Zrt.
(SZÉPHÕ-karbantartástájékoztató az eljárás eredmé-
nyérõl – K. É. – 9639/2008)

Módosítás

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.
(3D Torony-szimulátor beszerzése és telepítése. – K. É.
– 10367/2008)

Szent Rókus Kórház és Intézményei (az Európai
Unió Hivatalos Lapjához KÉ-8182/2008 számon
2008.05-28-án feladott ajánlati felhívás módosítása –
K. É. – 9632/2008)

Visszavonás

Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt. (Budapest
Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt. kezelésében lévõ fürdõk és
strandok üzemeltetése – K. É. – 10185/2008)

Budapesti Mûszaki Fõiskola (Szolgáltatási szerzõdés a
Budapesti Mûszaki Fõiskola Kandó Kálmán Kollégiu-
mának épületfelújítására, kapacitáskorszerûsítésére,
és üzemeltetésére PPP konstrukcióban. – K. É. –
9717/2008)

Fejér Megyei Szent György Kórház (a Közbeszerzési
Értesítõ 56. számában 2008. 05. 19-én KÉ6778/2008.
iktatási számon megjelent ajánlati felhívás visszavoná-
sa – K. É. – 9684/2008)

Magyar Közút Kht. (Burkolatfelújítás 2008 I. ajánlati
felhívás visszavonása – K. É. – 10106/2008)

Helyesbítés

Észak-Balatoni Térség R.T.Szh.K. Önkormányzati Tár-
sulás (Észak-Balatoni térség regionális települési szi-
lárdhulladék kezelési rendszer megvalósítása – K. É. –
8281/2008)

FELGYÕ-KEV Baromfitenyésztõ, Takarmánygyártó
és Forgalmazó Kft. (az Európai Unió Hivatalos Lapjá-
hoz KÉ-7623/2008 számon 2008. május 22-én feladott
ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. – 9003/2008)

Fõvárosi Csatornázási Mûvek ZRt. (aknafeldapok és
víznyelõrácsok beszerzése – K. É. – 7502/2008)

Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-
Rendelõintézet és Baleseti Köz (az Európai Unió Hivata-
los Lapjához KÉ-7067/2008 számon 2008. május 8-án
feladott ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. –
7579/2008)

HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. (az Európai
Unió Hivatalos Lapjához KÉ-7231/2008 számon 2008.
május 14-én feladott ajánlati felhívás helyesbítése –
K. É. – 8055/2008)

Karolina Kórház-Rendelõintézet (az Európai Unió Hi-
vatalos Lapjához 2008. május 30-án KÉ-7873/2008 szá-
mon feladott ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. –
9776/2008)

Országgyûlés Hivatala (az Európai Unió Hivatalos
Lapjához 2008. május 21-én, KÉ-7690/2008 számmal
feladott ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. –
8325/2008)
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Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet
(gyógyszerek, infúziók beszerzése (SG-344) – K. É. –
8036/2008)

Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról vagy módo-
sításáról

Bajai Kórház (CT készülék tartós bérbevétele
(SG-372) – K. É. – 10785/2008)

Budapest Fõváros Önkormányzata (Bútorszállítás Bu-
dapest Fõváros Önkormányzatának Fõpolgármesteri
Hivatala számára – K. É. – 10338/2008)

Fót Város Önkormányzat (a Közbeszerzési Értesítõ
2008.május 9-i., 53. számában KÉ-6389/2008 számon
megjelent ajánlati felhívás visszavonása – K. É. –
10380/2008)

Fót Város Önkormányzat (a Közbeszerzési Értesítõ
2008. május 9-i, 53. számában KÉ-6388/2008 számon
megjelent ajánlati felhívás visszavonása – K. É. –
10381/2008)

Siklós Város Önkormányzata (a Közbeszerzési Értesí-
tõ 2008. június 16-i, 68.számában KÉ-8843/2008 szá-
mon megjelent egyszerû eljárás módosítása – K. É. –
10378/2008)

Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. (a szegedi Belvá-
rosi Mozi digitális vetítõgép beszerzése 3 D opcióval,
beszereléssel, új vetítõfelület, file szerver és lejátszó be-
rendezések, valamint a Zsigmond Vilmos terem akusz-
tikai élménynövelése érdekében történõ beszerzések –
K. É. – 10498/2008)

Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás (a Közbe-
szerzési Értesítõ 2008. június 23-i, 71.számában
KÉ-9251/2008 számon megjelent egyszerûsített eljárás
módosítása – K. É. – 10469/2008)

Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás (a Közbe-
szerzési Értesítõ 2008. június 23-i, 71. számában
KÉ-9252/2008 számon megjelent egyszerûsített eljárás
módosítása – K. É. – 10470/2008)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (kerék-
párút építése – Az ajánlattételi felhívás módosítása –
K. É. – 10497/2008)

Szendrõlád Községi Önkormányzat (a Közbeszerzési
Értesítõ 2008. június 23-i, 71.számában KÉ-8696/2008
számon megjelent egyszerû eljárás módosítása – K. É.
– 10651/2008)

Részvételi felhívás – egyes ágazatokban

Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. (Közvilágítási
acéloszlopok festéssel történõ korrózióvédelme – K. É.
– 10324/2008)

Részvételi felhívás

Kapuvár Város Önkormányzata (fogszakorvosi szol-
gáltatás – K. É. – 10396/2008)

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság (részvételi felhívás a Gyáli-patak rekonst-
rukciója projekthez megvalósíthatósági tanulmány ké-
szítésére és egyéb feladatokra – K. É. – 9438/2008)

Az egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

Budapest Fõvárosi XV. Ker. Önkormányzat Egészség-
ügyi intézménye (nappali orvosi ügyelet ajánlati felhí-
vás – K. É. – 10332/2008)

Mozgássérültek Petõ András Nevelõképzõ és Nevelõi
Intézete (általános és speciális menürendszerû étkezte-
tési szolgáltatás biztosítása vállalkozási szerzõdés alap-
ján a Mozgássérültek Petõ András Nevelõképzõ és Ne-
velõintézet részére az ajánlati dokumentációban rész-
letezettek szerint. – K. É. – 10255/2008)

Az egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (ingyenes
magyar nyelvoktatás Budapesten, a Bicskei Befogadó
Állomáson, illetve a Debreceni Befogadó Állomáson –
K. É. – 9608/2008)

Budapest fõváros XIV. Ker. Zugló Önk. megbízásából
Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. (Takarítási munkák – K. É. –
10029/2008)

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (Csepel
közigazgatási határán belül forgalmi és parkolási rend,
kiviteli tervek és galogátkelõhely tervezési feladatok el-
végzése – K. É. – 9831/2008)

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (Csepel
Közigazgatási területén útépítési és víztelenítési felada-
tok elvégzése 31 utcában – K. É. – 9832/2008)

Csokonai Színház (a színház nézõtéri felügyeletének
ellátása – K. É. – 10133/2008)

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Debre-
cen, Veres Péter utcai óvoda elsõ beszerzése. – K. É. –
10235/2008)

Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazga-
tóság (Duna mederrendezési munkáinak elvégzése
1806 fkm térségében – K. É. – 10337/2008)

Ferencvárosi Önkormányzat (a Bp. IX. ker., József A.
lakótelep területén személygépkocsi parkolók építése –
K. É. – 10136/2008)

Ferencvárosi Önkormányzat (az önkormányzat által
fenntartott iskolák részére poharas tej beszerzése –
K. É. – 10137/2008)

Ferencvárosi Önkormányzat (az önkormányzat köz-
igazgatási területén lévõ egyes játszóterek, parkok fel-
újítása, átalakítása, helyreállítása – K. É. – 10138/2008)
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Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzat (családsegítõ
központ és idõsek klubja részére a Gyõr, Kossuth u. 58.
szám alatti épület felújítása, átalakítása engedélyezési
és kiviteli terveinek elkészítése – K. É. – 9824/2008)

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kapos-
vár – Nyílászáró 2. AF – K. É. – 9933/2008)

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kapos-
vár – Nyílászáró 3. AF – K. É. – 10239/2008)

Magyar Nemzeti Múzeum (Vármúzeumhoz tartozó
Fehér torony (2500 Esztergom, Szent István tér 1.) fe-
letti tetõ megépítése – K. É. – 9140/2008)

Magyar Rádió Részvénytársaság (Ajn.felh.egysze-
rû-Magyar Rádiókretív_ tervezés_és_kivitelezés_2008
– K. É. – 10169/2008)

Miskolc-Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht.
(multimédiás oktató ívhegesztõ robotrendszer beszer-
zése a MITISZK Kht. részére – K. É. – 10439/2008)

Tárnok Nagyközség Önkormányzata (tervezési szerzõ-
dés helyi építési szabályzat módosítására – K. É. –
10308/2008)

Tiszaföldvár Város Önkormányzata (szennyvízcsa-
torna-építés Tiszaföldvár belterületén – K. É. –
10362/2008)

Ajánlati felhívás

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli
Egészségügyi Szolgálat (orvosi gép-mûszer beszerzés –
K. É. – 10373/2008)

Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. (hibaelhárító teher-
gépkocsi beszerzése – K. É. – 10501/2008)

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. (étkezési (hideg
és meleg) utalványok szállítása 2008 – K. É. –
8888/2008)

Heves Város Önkormányzata (Gondozási központ
üzemeltetése – K. É. – 9331/2008)

Hild József Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális
Szakiskola és Kollégium (kollégiumi eszközök beszerzé-
se (diák és irodabútor, mûszaki berendezések, sport-
eszközök, textíliák) – K. É. – 9123/2008)

Magyar Szabadalmi Hivatal Iparjogvédelmi Tájékozta-
tási és Oktatási Központ (külföldi idõszaki kiadványok
beszerzése a 2009-2010. évekre – K. É. – 9820/2008)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Nyíregyháza belvárosában járdák felújítása – K. É. –
9937/2008)

Országgyûlés Hivatala (felújítási, építési beruházási
munkák végzése az Országház épületében – K. É. –
10288/2008)

Országos Szlovák Önkormányzat (a Szarvasi Szlovák
Általános Iskola, Óvoda és Diákotthonban folyó közét-
keztetés biztosítása 2008. október – 2009. szeptember
között – K. É. – 9488/2008)

Pálhalmai Agrospeciál Kft. (újgalambosi sertéstele-
pen 2 db 4×360 férõhelyes sertéshízlalda építésének

megvalósítása (kiviteli terv elkészítése engedélyezési
tervdok.alapján és kivitelezés) – K. É. – 9922/2008)

Pécs Holding Városi Vagyonkezelõ Zrt. (kéményfel-
újítás, gépészeti szerelések – K. É. – 10071/2008)

Pesterzsébet Önkormányzata (útépítések 2008. –
3. ütem ajánlati felhívás – K. É. – 10366/2008)

Regionális Fejlesztési Holding Zrt. („Vízjogi létesítési
engedélyes terv elkészítése és a szükséges engedélyek
beszerzése” – K. É. – 10515/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Dél-alföldi Regionális Parancs-
noksága (a VPDARP határátkelõhelyein és belterületi
ingatlanain üzemelõ kazánok, gázkonvektorok és ka-
zánházi berendezések karbantartása – K. É. –
10358/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)

Budapest Fõváros Önkormányzata (független hivata-
los közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása a Buda-
pest, Margit híd rekonstrukciós munkáinak megvalósí-
tásához kapcsolódó lebonyolítói és tervezõi + kivitele-
zõi közbeszerzési eljárások befejezéséig – K. É. –
9849/2008)

Budapest Fõváros Önkormányzata („BudapestVIII.,
Népszínház utca (Teleki tér és Fiumei út közötti szaka-
szának) felújítása” – K. É. – 9964/2008)

Budapest XVIII. kerület Városüzemeltetõ Kht. (Buda-
pest XVIII. kerület közút- és járdahálózatának építési,
felújítási és karbantartási munkái – K. É. –
10269/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)

Budapesti Történeti Múzeum (BTM Aquincumi Mú-
zeum rekonstrukció II. ütem, a Budapest III. kerület,
Szentendrei út 135. szám alatti volt ELMÜ kirendelt-
ség mûemléki épülete felújításának és belsõ átalakítá-
sának II. üteme – K. É. – 8537/2008)

CANKÓ 2000 Kft. (bogyoszlói és farádi állattartóte-
lepeken a trágyatároló rendszer és az állattartás kor-
szerûsítése – K. É. – 8911/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi
Centrum Egészségügyi Kar (EM-234 Egészségügyi Kar
Igazgatási Központ kialakítása – K. É. – 8679/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)

Debreceni Hõszolgáltató Zártkörûen Mûködõ Rész-
vénytársaság (Debrecen Fényes udvari lakótelep távhõ-
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körzetben 35 db (jellemzõen 160/60 kW teljesítményû)
fûtési-használati melegvíz termelõ hõközpont villamos
és mûszerész berendezéseinek építése, távfelügyeletre
való csatlakoztatása – K. É. – 10280/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)

Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. (SAP tanácsadási,
fejlesztési, üzemeltetéstámogatási keretmegállapodás –
K. É. – 8530/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)

E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. (eredményhirdetés:
Királyegyháza 120/10 kV-os alállomás létesítése – K. É.
– 9943/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)

Egészségügyi Minisztérium (Médiatervezés és média-
vásárlás – K. É. – 10099/2008)

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bankszámla-
vezetés – K. É. – 10082/2008)

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat (Petz Ala-
dár Megyei Oktató Kórház részére orvosi gép-mûszer
beszerzés – K. É. – 8682/2008)

Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség (külföldön nem fegyveres szolgálatot teljesí-
tõ, illetve ideiglenesen vagy tartósan külföldön tanul-
mányokat folytató személyek egyes ellátási és támoga-
tási feladatainak végrehajtása, komplex szolgáltatások
folyamatos biztosítása keretében – K. É. – 10368/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)

Jászfényszaru Város Önkormányzata (ajánlatkérõ
szennyvízcsatornázás fejlesztése – K. É. – 8534/2008)

Kalocsa Város Önkormányzata (Kalocsa, Petõfi utca
és Negyvenszállás településrész közötti kerékpárút épí-
tés – tájékoztató eljárás eredményérõl – K. É. –
10237/2008)

Kasz-Farm Termelõ és Szolgáltató Kft. (gépbeszerzés
– K. É. – 10151/2008)

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Rek-
lámgazda tevékenység ellátása (SG-341) – K. É. –
10003/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)

Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgál-
tató Kft. (endoszkópos és vágó-koaguláló kézi eszközök
beszerzése – K. É. – 6411/2008)

Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgál-
tató Kft. (varrógépek, varrógépbetétek és sérvhálók be-
szerzése – K. É. – 6868/2008)

Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgál-
tató Kft. (varróanyagok beszerzése – K. É. – 6869/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvé-
delmi és Vízügyi Felügyelõség (ingatlan bérleti szerzõ-
dés (eljárás eredményérõl szóló tájékoztató) – K. É. –
10103/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)

Kunság Volán Zrt. (közforgalmú autóbuszjáratok al-
vállalkozásban történõ üzemeltetése – K. É. –
10301/2008)

Lõrinci Város Önkormányzata (közétkeztetési szolgál-
tatás beszerzése – K. É. – 8920/2008)

Magyar Nemzeti Bank (MNB központi adattároló
megvalósítása és üzemeltetésének támogatása – K. É. –
10264/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)

Magyar Televízió Zrt. Beszerzés és Logisztika (mûso-
rok feliratozása – tájékoztató az eljárás eredményérõl
– K. É. – 10265/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)

Miniszterelnöki Hivatal Elektronikuskormányzat-köz-
pont (Tájékoztató a „12 db BEA (vagy azzal egyenérté-
kû) licenc beszerzése, 2009. március 14-ig szóló szoft-
verkövetéssel és first line supporttal, valamint 4 db
meglévõ, korábban beszerzett BEA-licenc supportjá-
nak megújítása” tárgyú eljárás eredményérõl – K. É. –
9813/2008)

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (kedvez-
ményes feltételû Panel Plusz hitelszerzõdés 2008. –
K. É. – 10053/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)

MULTITON Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társa-
ság (gépbeszerzés – K. É. – 9822/2008)
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Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)

Önkormányzati Intézmények Gazdasági Hivatala (élel-
mezési nyersanyag beszerzés – K. É. – 8557/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)

Pásztó Város Önkormányzata (Pásztó – folyószámlahi-
telkeret-szerzõdés – 2008 – K. É. – 8704/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)

PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelõ Zrt. (par-
fenntartás, köztisztaság – K. É. – 8891/2008)

Szekszárdi Ipari Park Kft. (szekszárdi ipari park út-
hálózatának, csatornarendszerének, közmûhálózatá-
nak fenntartása, karbantartása, javítása, fejlesztése –
K. É. – 9618/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szolnok,
Tiszaligeti termálfürdõ tervezése – K. É. – 10274/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)

Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága Gaz-
dasági Fõosztály (fordítás, tolmácsolás EH – KÉ – K. É.
– 10271/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

PIG-TRADE Kft. (Tóth-tanya telepfelújítás – K. É. –
9690/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (Székesfehérvár
elektromos felújítás – K. É. – 10300/2008)

ATEV Fehérjefeldolgozó ZRt. (gépjármûvek beszer-
zése (438 500 000 HUF + áfa) – K. É. – 7920/2008)

Bányavagyon-hasznosító Kht. (állami tulajdonú med-
dõ szénhidrogén kutak kútkörzeteinek tájrendezése
(17 559 750 Ft + áfa) – K. É. – 7440/2008)

Budapest Fõváros XIX. Kerület Kispest Önkormány-
zata (Kispesti Uszodába beléptetõ rendszer telepítése,
valamint a termékre és kezelésére vonatkozó betanítás
a kezelõszemélyzet részére – K. É. – 7969/2008)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (Leonardo Da
Vinci utca 36 .sz. épület lebontása (1 db épület)
(539 000 Ft + áfa) – K. É. – 7945/2008)

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási
Szolgáltató Intézmény (iskolatej szállítása 70 tanítási
napra, 2840 fõ részére – K. É. – 7980/2008)

Budapest XXIII. Ker. Soroksár Önkormányzata (Buda-
pest, XXIII. kerület EURO VELO nemzetközi kerék-
párút II. és III. ütemének építése – K. É. – 7885/2008)

Budapesti Közlekedési ZRt. (HÉV jármûvekhez fo-
gaskerék szállítása, kisfogaskerék 100 db/év, nagyfo-
gaskerék 70 db/év (25 120 340 Ft + áfa) – K. É. –
7947/2008)

Duna Televízió ZRt. (Budapest, Mészáros u. 56–2.
szám alatti, összesen 1192 m2 alapterületû ingatlan bér-
bevétele – K. É. – 7946/2008)

ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató és Szerelõ Kft.
(Fót-Dél 120/20 kV-os transzformátos állomásbõvítés
építészeti és villamos technológiai kivitelezési munkái –
K. É. – 7971/2008)

Ferencvárosi Önkormányzat [önkormányzati tulajdo-
nú 1095, Budapest Soroksári út 84. I. emelet 18. szám
alatti 30 m2 alapterületû lakás teljes felújítása (935 559)
– K. É. – 7918/2008]

Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XVI. ker., Pálya u.
(Szent Korona u.–Pálya u. 30. között) fõvárosi csator-
nák rekonstrukciójának tervezése (2 450 000 Ft) – K. É.
– 7949/2008]

Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XVI. ker., Rózsa u.
(Nefelejcs u.–Csömöri u. között) fõvárosi csatornák re-
konstrukciójának tervezése (1 050 000 Ft) – K. É. –
7951/2008]

Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (XVII. ker., Pesti
út 174. (Kasza utcánál) fõvárosi csatornák rekonstruk-
ciójának tervezése (750.000 Ft.) – K. É. – 7952/2008)

Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (ajánlatkérõ
24 automata átemelõ telepének rekonstrukciója 63 db
szivattyú cseréjével, öntisztuló aknafenék kialakításá-
val (163.319.966 Ft.) – K. É. – 7953/2008)

Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház és
Rendelõintézet (mûtéti izolációs szett, mûtéti kabát és
látogató köpeny – K. É. – 7973/2008)

Fõvárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház (endoszkó-
pos rendszerek 36 havi bérlete – K. É. – 8082/2008)

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (or-
vosi gázok – K. É. – 8125/2008)

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Köz-
ponti Hivatala (alkalmazások fejlesztõi támogatása és
üzemeltetése, valamint átfogó rendszerfelügyelet bizto-
sítása – K. É. – 10446/2008)

MÁV ZRt. (sepurátor típusú olajfogó berendezések
karbantartása(ellenõrzése, esetleges javítása) és tisztí-
tása, 50 db (12 494 700 Ft + áfa) – K. É. – 7892/2008)

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Semmel-
weis Kórház-Rendelõintézete (120 féle diagnosztikai
anyag, illetve reagens, 79 féle varróanyag, 6 féle varró-
gép, 16 féle fertõtlenítõszer, 20 féle élelmiszer – K. É. –
8016/2008)
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Miskolci Egyetem (Miskolci Egyetem Zenepalota
Campus Fejlesztési Projekt II. kiviteli terveinek elké-
szítése – K. É. – 8058/2008)

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a strukturális alapok
kedvezményezettjeinek képzése – K. É. – 9235/2008)

Nemzeti Hírközlési Hatóság (digitális mûsorszóró
rendszerek vizsgálatához, monitorozásához szükséges
eszközök beszerzése és 1 db bõvítés a meglévõ UMTS
tesztrendszerhez 2. részteljesítés. – K. É. – 8043/2008)

Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet [szociá-
lis és Munkaügyi Minisztérium szakmai felelõsségébe
tartozó szakképesítések – iskolai rendszerû, illetve is-
kolarendszeren kívüli – szakmai vizsgáihoz szükséges
írásbeli (gyakorlati) vizsgatantárgyak központi tételei-
nek és megoldási útmutatóinak nyomdai sokszorosítá-
sa – K. É. – 7891/2008]

Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet (javítá-
si, karbantartási és szerelési szolgáltatások elvégzése –
EQUIT Bt. 14 742 147 Ft – K. É. – 8029/2008)

Országos Vérellátó Szolgálat (15/OVSZ/2006. „Klí-
maberendezések karbantartása és javítása” tájékozta-
tó a szerzõdés teljesítésérõl – K. É. – 10462/2008)

Pesterzsébet Önkormányzata (tájékoztató a szerzõdés
teljesítésérõl – étkezési utalványok 2005-2008. – K. É. –
10102/2008)

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (csípõ- és térdiízü-
leti protézisek szállítása (63 788 000 Ft + áfa) – K. É. –
7890/2008)

Téglás Város Önkormányzata (Barátság utca szilárd
burkolattal történõ kiépítése – K. É. – 7961/2008)

Téglás Város Önkormányzata (Gyár utca szilárd bur-
kolattal történõ kiépítése – K. É. – 7963/2008)

Téglás Város Önkormányzata (Fenyves utca szilárd
burkolattal történõ kiépítése – K. É. – 7964/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága
(tájékoztató a rúdlámpa, tachográf, digitális letöltõ
eszköz, digitális kiértékelõ szoftver beszerzése tárgyú
eljárás szerzõdésének teljesítésérõl – K. É. –
10232/2008)

Volánbusz Közlekedési Zrt. Mûszaki és Fejlesztési
Igazgatóság (Ikarus 435 típusú autóbuszok karosszéria
felújítására (1. rész) – K. É. – 10026/2008)

Volánbusz Közlekedési Zrt. Mûszaki és Fejlesztési
Igazgatóság (Ikarus 415 típusú autóbuszok karosszéria
felújítása (2. rész) – K. É. – 10027/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

CSVÖ, a Homokhátsági Regionális Tulajdonközösség
Gesztora, Intézménye (Építés 2 tájékoztató a 2-es számú
szerzõdésmódosításról – K. É. – 10211/2008)

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Debre-
cen Megyei Jogú Város 2-es számú közúti villamosvas-
úti hálózatának megvalósításához szükséges kiviteli
szintû tenderterv elkészítése – K. É. – 9879/2008)

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (1066 Budapest,
Mozsár utca 14. szám alatti épület részbeni építészeti,
épületgépészeti és elektromos felújítása – K. É. –
9652/2008)

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság (kötelezõ jelentéseket készítõ szoftver
szállítása, bevezetése, integrálása a bank informatikai
rendszerébe, valamint a bevezetést követõen rendszer-
támogatás és törvényi követés biztosítása – K. É. –
10473/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a
szerzõdés módosításáról a 4. sz fõút 140+500-151+850
km szelvények közötti Kisújszállás elkerülõ szakasz
tender és kiviteli terveinek elkészítése tárgyában –
K. É. – 9996/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Dél-alföldi Regionális Parancs-
noksága (a nagylaki és gyulai határátkelõhelyen a kilé-
põ oldali buszvizsgáló védõtetõ áthelyezésének tervezé-
si, kivitelezési munkáihoz kapcsolódó szerzõdés módo-
sítása – K. É. – 10348/2008)

Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról

B. T. G. Budaörsi Településgazdálkodási Kft. (Budaörs
város közigazgatási területén szilárd és nem szilárd
burkolatú utak felújítása tárgyú, gyarsított, meghívá-
sos eljárásban részvételi jelentkezések elbírálásának
összegzése. – K. É. – 10323/2008)

Helyesbítés

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (a Közbeszerzési
Értesítõ 2008. június 27-i, 73. számában KÉ-9571/2008
számon megjelent egyszerû eljárás helyesbítése – K. É.
– 10611/2008)

Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
(a Közbeszerzési Értesítõ 2008. június 23-i, 71. számá-
ban KÉ-9547/2008 számon megjelent tájékoztató az el-
járás eredményérõl helyesbítése – K. É. – 10621/2008)

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a Közbe-
szerzési Értesítõ 2008. június 30-i, 74. számában
KÉ-9997/2008 számon megjelent egyszerû eljárás he-
lyesbítése – K. É. – 10466/2008)
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A Cégközlöny 27. számában (2008. július 3.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000644/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 31. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GRAIN-STOCK 03’ Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7193 Re-
göly, Gagarin major 029/4.) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CON-
SULTING Gazdasági-Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonért.
Zrt. GORDIUS CONSULTING Gazdasági-Pénzügyi
Tanácsadó és Vagyonért. Zrt., 1143 Budapest, Besnyõi
utca 13., cégjegyzékszáma: 01 10 042573. (A helyi kiren-
deltség címe: 7623 Pécs, Megyeri út 66.)

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-005500/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 27. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PELLIMETÁL Ipari és Kereskedel-
mi Szövetkezet (1149 Budapest, Limanova tér 12.; cég-
jegyzékszáma: 01 02 051933; adószáma: 10167614-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Jogelõd(ök):
POLIMETÁS Mûanyag és Vasipari Kisszövetkezet
A bíróság által kijelölt felszámoló: LEASCENTER

Befektetési és Kereskedelmi Kft., 1111 Budapest, Vak
Bottyán u. 3.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-08-000790/6. 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) PRESS-AGE Sajtóügynökség KKT
„végelszámolás alatt” (1036 Budapest Kiskorona u. 2.;
cégjegyzékszáma: 01 03 020806; adószáma:
28236182-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-
sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
Ottó u. 6–8.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-08-000654/5. 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) „POSZEIDON 69” Közkereseti
Társaság „végelszámolás alatt" (1015 Budapest, Toldi
F. u. 42.; cégjegyzékszáma: 01 03 021478; adószáma:
28417378-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-
sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
Ottó u. 6–8.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-08-000474/7. 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) FERT Építõipari és Szolgáltató
Gazdasági Munkaközösség végelszámolás alatt
(1151 Budapest, Szövõgyár u. 1.; cégjegyzékszáma:
01 04 138209; adószáma: 28057046-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FERT Építõipari és Szolgáltató Gazdasági Munkakö-

zösség
Elõzõ székhelye(i):
1025 Budapest II., Felsõzöldmáli u. 5/C
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-

gi Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59., Lev.
cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-08-000619/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 2-án jogerõre emelkedett
végzésével a(z) DANKÓ Ruhaipari és Híradástechni-
kai Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt
(1194 Budapest, Schindler Gyula u. 7.; cégjegyzékszáma:
01 06 119085; adószáma: 28273752-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-08-002382/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „BLACK MARKET” Kereskedel-
mi Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1052 Buda-
pest, Bárczy I. u. 1–3.; cégjegyzékszáma: 01 06 214164;
adószáma: 28353146-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-
gi Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59., Lev.
cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-004115/9. 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) GARNIZON Ipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (1095 Budapest, Ipar
u. 13. fszt. 3/A; cégjegyzékszáma: 01 06 217546; adószá-
ma: 28395443-2-43) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Fel-
számoló és Csõdmenedzser Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-08-003197/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 13. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Detektor „43” Szolgáltató Betéti
Társaság (1111 Budapest, Karinthy F. út 8. III. 2.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 510069; adószáma: 28643478-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,
Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr u. 8. I. em. 5.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-08-002128/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HAMAR-HÁZ LUX Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1082 Budapest, Tömõ u 48–54.; cégjegyzékszáma:
01 06 512093; adószáma: 29054479-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-004528/8. 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) ESZTÁN Ingatlanforgalmazó és
Szolgáltató Betéti Társaság (1125 Budapest, Szarvas Gá-
bor út 44/B; cégjegyzékszáma: 01 06 518988; adószáma:
29079472-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
KERSZO ‘96 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
1125 Budapest, Óra köz 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL

Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-06-003432/18. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „Kispest” Patika Betéti Társaság
(1194 Budapest, Ady Endre u. 176.; cégjegyzékszáma:
01 06 611869; adószáma: 29089086-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági
Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7.
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A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-004123/8. 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) Starwars Személy- és Vagyonvédel-
mi Betéti Társaság (1185 Budapest, Bodva u 11.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 722387; adószáma: 20286743-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó ZRt., 1146 Budapest, Cházár And-
rás u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-08-001102/8. 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) TAHARA Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1108 Buda-
pest, Tóvirág u 12. 7. em. 30.; cégjegyzékszáma:
01 06 728538; adószáma: 20571379-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TAHARA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-

sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
Ottó u. 6–8.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-08-001181/6. 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) FERRAMENTA ITALIANO Ke-
reskedelmi Betéti Társaság végelszámolás alatt (1191
Budapest, Corvin körút 4. 4. em. 72.; cégjegyzékszáma:
01 06 738152; adószáma: 20911531-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FERRAMENTA ITALIANO Kereskedelmi Betéti Tár-

saság
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
6.Fpk.01-07-003173/17. 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) JEPPE Építõipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1115 Budapest, Etele út 63.
7. em. 64.; cégjegyzékszáma: 01 06 742379; adószáma:
21025950-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CCA Adó és Pénz-
ügyi Tanácsadó Menedzser Zrt., 1148 Budapest, Fogarasi
út 58.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-08-000615/7. 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) ER-TA Plusz Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1083
Budapest, Molnár Ferenc tér 3.; cégjegyzékszáma:
01 06 744645; adószáma: 21089367-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ER-TA Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
ER-TA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-08-001422/7. 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) NOVIT-AS PLUSZ Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt
(1133 Budapest, Dráva u 5/C; cégjegyzékszáma:
01 06 747855; adószáma: 20957131-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
NOVIT-AS PLUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
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Elõzõ székhelye(i):
7100 Szekszárd, Augusz István u 1–3.
1033 Budapest, Dráva u 5/C
Nem bejegyzett székhelye(i):
1056 Budapest, Belgrád rakpart 23.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-08-001942/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 22. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Compusoft 2000 Szolgáltató Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (1214 Budapest, Zöldfa
u 7. 4. em. 8.; cégjegyzékszáma: 01 06 749476; adószáma:
21362741-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
CompuSoft 2000 Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1054 Budapest, Kálmán I. u 14. 3. em. 1/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-

gi Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59. Lev.
cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-08-000878/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ZÉTÉSZ 2002 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1201 Budapest, Attila u 17. fszt. 1.; cégjegyzékszáma:
01 06 750099; adószáma: 21379967-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-
gi Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59. Lev.
cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-08-001109/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 27. napján jogerõre emel-

kedett végzésével a(z) Gold Fish Média Ügynökség Be-
téti Társaság „végelszámolás alatt” (1154 Budapest,
Csákberény utca 2.; cégjegyzékszáma: 01 06 755256; adó-
száma: 20166834-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Gold Fish Média Ügynökség Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1165 Budapest, Diósy L. u 28.
8230 Balatonfüred, Ibolya utca 2.
8627 Kötcse, Magyar utca 10.
Nem bejegyzett székhelye(i):
8627 Kötcse, Magyar utca 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-

gáltató Zrt., 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-006255/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HANG-FAL Kulturális és
Szolgáltató Betéti Társaság (1174 Budapest, Orgoványi
u. 13/B; cégjegyzékszáma: 01 06 766759; adószáma:
22103675-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-006559/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 25. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BIGYUSZ Kereskedelmi, Vendég-
látóipari Betéti Társaság (1165 Budapest, Futórózsa
u. 68. 4. em. 1.; cégjegyzékszáma: 01 06 769430; adószá-
ma: 22168784-2-42) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó ZRt., 1146 Budapest, Cházár And-
rás u. 9.
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A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-08-000162/5. 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) NOMI PLUS Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1222 Budapest, Komáromi út 57.; cégjegyzékszáma:
01 06 770885; adószáma: 22207463-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
NOMI PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-08-002992/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 3. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KULTI-FUVAR Teherfuva-
rozó Betéti Társaság (1093 Budapest, Lónyai utca 54.
alagsor; cégjegyzékszáma: 01 06 779715; adószáma:
24465719-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
„PETI-SPED”Teherfuvarozó Betéti Társaság
Utép-Trans Utépítõ és Teherfuvarozó Betéti Társaság
Peti Sped 2000. Teherfuvarozó Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Peti Sped 2000. Teherfuvarozó Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2344 Dömsöd, Dózsa Gy. u. 53/B
1096 Budapest, Vendel utca 32. 1. em. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanács-

adó Kft., 1107 Budapest Mázsa tér 5–7. Levelezési cím:
1539 Bp., Pf. 630.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-004773/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 24. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) LAUTEC Vállalkozási Kft. (1146
Budapest, Thököly u. 86. fszt. 1.; cégjegyzékszáma:
01 09 064137; adószáma: 10278051-2-42) 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
4.Fpk.01-07-005011/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) CENTROKONTAKT Ipari Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
végelszámolás alatt (1034 Budapest, Kenyeres u. 41.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 069163; adószáma: 10412653-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CENTROKONTAKT Ipari Kereskedelmi és Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1011 Budapest, Gyorskocsi u. 12.
1026 Budapest, Endrõdi Sándor u. 25.
Nem bejegyzett székhelye(i):
4355 Nagyecsed, Zöldfa u. 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-08-000738/7. 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) PARTNER’ S Tanácsadási és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszá-
molás alatt (1056 Budapest, Irányi út 21. 1. em., fióktele-
pe: 9011 Gyõr, Andrásvári út 2.; cégjegyzékszáma:
01 09 076356; adószáma: 10552900-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PARTNER’S /Tanácsadási és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság/
Elõzõ székhelye(i):
1021 Budapest II., Tárogató út 60. fszt.
11204 Budapest, Berekenye sétány 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-

gi Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.,
Lev. cím 1396 Budapest 62, Pf. 464.
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A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-004927/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) M Apartmanház Építõ és Ingatlan-
forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (1113 Bu-
dapest, Bartók B. út 106-110. A/a. ép. 2. em. 6.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 167114; adószáma: 10764534-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KIN-PEX Alkatrészgyártó és Forgalmazó Kft.
M Apartmanház Építõ és Ingatlanforgalmazó Korlátolt

Felelõsségû Társaság
M Apartmanház Építõ és Ingatlanforgalmazó Korlátolt

Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
Elõzõ székhelye(i):
1112 Budapest XI., Sasadi út 124.
1123 Budapest, Kékgolyó u. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Ta-

nácsadó Kft., 1164 Budapest, Jövendõ u. 3., 1631 Buda-
pest, Pf. 128.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-004661/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) T and T Szolgáltató és Kereskedel-
mi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1173 Budapest, Ha-
tárhalom u. 2. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 167251;
adószáma: 10766725-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1061 Budapest, Király u. 46.
1053 Budapest, Veres Pálné u. 9. fszt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Válságmenedzser

Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1039 Budapest, Petõfi
Sándor u. 3.

A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-06-003851/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. június 23. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) AMAR Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1119 Budapest, Fehér-
vári út 38.; cégjegyzékszáma: 01 09 261291; adószáma:

10808885-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1142 Budapest, Rohonc u. 8/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CON-

SULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-006309/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „PRIM-D” Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1225 Budapest,
Kapisztrán u. 25; cégjegyzékszáma: 01 09 263302; adó-
száma: 10832965-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ECONOMIX Köz-
gazdász Egyetemi Zrt., 1115 Budapest, Ildikó utca 21.
1518 Bp., Pf. 14.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-00-001536/21. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2002. április 2. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) KERKINA Kereskedelmi Kft. „felszá-
molás alatt” (1091 Budapest, Üllõi út 59. 2. em. 2.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 369734; adószáma: 12036835-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KERKINA Kereskedelmi Kft.
Elõzõ székhelye(i):
1157 Budapest, Zsókavár u. 56. V. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER

Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó ZRt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27. 3/13., levelezési cím:1438 Bp., Pf. 489.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-001322/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TRIÓ’ 95 Építõipari Szolgáltató
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és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1172
Budapest, Bártfai u. 89.; cégjegyzékszáma: 01 09 465536;
adószáma: 12092794-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Contact Nord Fel-
számoló Vagyonkezelõ Kft., 1071 Budapest, István u. 47.
II/14., levelezési cím: 1241 Bp., Pf. 97.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-000744/20. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 28. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ZODONY Építészeti Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (1114 Budapest, Kemenes utca 6.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 469938; adószáma: 12152953-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Real-Holding Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1132 Victor Hugo
u. 11–15.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-08-000301/7. 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) MULTITRADE’96 Nemzetközi
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végel-
számolás alatt” (1089 Budapest, Vajda Péter u. 12.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 561793; adószáma: 12174300-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MULTITRADE’96 Nemzetközi Kereskedelmi Korlá-

tolt Felelõsségü Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1095 Budapest, Soroksári út 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-

gi Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.,
Lev. cím 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-005833/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 5. napján jogerõre emelke-

dett végzésével a(z) HAGA BUILD POOL Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1148
Budapest, Nagy Lajos király útja 136.; cégjegyzékszáma:
01 09 568389; adószáma: 12243282-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Se-
rec-L Könyvszakértõi, Auditálási Könyvelési és Adószak-
tanácsadó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, levele-
zési cím: 1537 Budapest 114, Pf. 453/449.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-003649/11. 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) LAUDY INVEST Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1158 Buda-
pest, József Attila utca 2/A; cégjegyzékszáma:
01 09 680482; adószáma: 11867733-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1116 Budapest, Fegyvernek u. 57.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VIENNA CON-

SULT Gazdasági és Adótanácsadó Kft., 1119 Budapest,
Petzvál József u. 56. fszt. 4–5.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-08-001177/6. 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) BERBIAN Ruházati és Textil For-
galmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámo-
lás alatt” (1148 Budapest, Fogarassi út 51. fszt. 2.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 681399; adószáma: 12307081-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
DEXTOR TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
DEXTOR TRADE Ruházati és Textil Forgalmazó Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
BERBIAN Ruházati és Textil Forgalmazó Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1027 Budapest, Horvát u. 2–12. III/27.
1016 Budapest, Szirtes u. 16. fszt. 2.
2092 Budakeszi, Huszár u. 12.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-
gi Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.,
Lev. cím 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-08-001018/6. 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) GENERAL ‘2000 Mezõgazdasági,
Építõipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság végelszámolás alatt (1158 Budapest,
Klébelsberg Kunó u. 24.; cégjegyzékszáma:
01 09 688670; adószáma: 11808424-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GENERAL ‘2000 Mezõgazdasági, Építõipari, Kereske-

delmi, Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8111 Seregélyes, Ady E. u. 145.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-

gi Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.,
Lev. cím 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-08-001023/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 22. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „EATONS 2000” Kereskedelmi,
Szolgáltató és Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság „végelszámolás alatt” (1211 Budapest, Gyepsor u. 1.;
cégjegyzékszáma: 01 09 689823; adószáma:
12374919-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
„EATONS” Épitõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
„EATONS” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
„EATONS 2000” Kereskedelmi, Szolgáltató és Építõ-

ipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2051 Biatorbágy, Mókus u. 8.
1139 Budapest, Üteg utca 31.
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 8. fszt. 6.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1213 Budapest, Erdõsor u. 151. 4. em. 9.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-
gi Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.,
Lev. cím 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-006029/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GLASKASTEN INTERMEDIA
SERVICES Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-
lelõsségû Társaság (1075 Budapest, Madách I. út 5.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 690282; adószáma: 11512237-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GLASKASTEN INTERMEDIA SERVICES Kereske-

delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társasaság
Elõzõ székhelye(i):
9730 Kõszeg, Királyvölgyi u. 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-

gi Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.,
Lev. cím 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-006991/8. 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) „PANNON 2000” Reklámügynök-
ség Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt
(1035 Budapest, Derü u. 4. 1. em. 4.; cégjegyzékszáma:
01 09 691808; adószáma: 12544260-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„PANNON 2000” Reklámügynökség Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING

Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRt., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3. Levelezési cím: 1539 Bp.,
Pf. 692.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-004555/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 18. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) TELEMEISTER Építõipari és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû társaság (1204
Budapest, Zenta u. 2. A–B ép.; cégjegyzékszáma:
01 09 694231; adószáma: 12597196-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):

1222 Budapest, Tóth József u. 25.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-
sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
Ottó u. 6–8.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-08-000032/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TUTTI-METAL-COLOR Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
„végelszámolás alatt” (1016 Budapest, Mészáros u. 10.
4. em. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 694871; adószáma:
12611377-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-
gi Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.,
Lev. cím 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-08-003349/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) G and G Project Építõipari Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (1118 Budapest, Sztregova
u. 22-28. fszt 11.; cégjegyzékszáma: 01 09 695644; adó-
száma: 12627231-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):

Gimesi I. Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság

Fióktelepe(i):

5465 Cserkeszõlõ, Thermál-lakópark fszt. 21., fszt 53.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-
ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-07-004980/16. 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) BETAPEND Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1126 Budapest,
Böszörményi út 34/B alags. fszt. 2.; cégjegyzékszáma:
01 09 696184; adószáma: 12638808-2-43) 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
6.Fpk.01-08-001017/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 24. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) M és I Kereskedelmi Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság végelszámolás alatt. (1089 Budapest,
Vajda Péter utca 12. 81. ép. 2. em. 4.; cégjegyzékszáma:
01 09 696526; adószáma: 12646472-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-
gi Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.,
Lev. cím 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-08-002225/5. 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) ONGINET Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1052 Budapest, Vá-
rosház u. 10. 4. em. 1/B; cégjegyzékszáma: 01 09 697387;
adószáma: 12663996-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1.
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A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-08-000379/8. 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) MONTROL INVEST Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „vég-
elszámolás alatt” (1172 Budapest, Õsagárd u. 73.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 699193; adószáma: 12700329-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MONTROL INVEST Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1106 Budapest, Gyakorló u. 14. 9. em. 39.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-

gi Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.,
Lev. cím 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-08-001092/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PIG-BUSINESS Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(1031 Budapest, Csónakház u. 10.; cégjegyzékszáma:
01 09 701691; adószáma: 11591788-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PIG-BUSINESS Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6786 Ruzsa, Paprika u. l.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-

gáltató Zrt., 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-006880/9. 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) Kriszti és Társa Kulturális, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1077 Budapest, Rózsa u. 36., telephely: 1122 Bp., Maros
u. 23. I/4.; cégjegyzékszáma: 01 09 704390; adószáma:
12807213-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanács-
adó Kft., 1107 Budapest Mázsa tér 5–7. Levelezési cím:
1539 Bp., Pf. 630.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-001015/12. 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) Magyar Sportügynökség Korlátolt
Felelõsségû Társaság (1021 Budapest, Hûvösvölgyi
út 74. 2. em. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 706969; adószá-
ma: 12860258-2-41) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

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.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-006478/8. 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) GULAB Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság (1121 Budapest, Mese utca 1.
2. em. 2.; cégjegyzékszáma: 01 09 712981; adószáma:
12401123-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
INTÉRIEUR VERSAILLES Szolgáltató és Kereske-

delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
LOVE BITES Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
1046 Budapest, Nagysándor u. 6.
8699 Somogyvámos, Fõ út 38.
8699 Somogyvámos, Fõ út 83.
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
10.Fpk.01-07-005184/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 16. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) EAGLE PROMOTION Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1067 Budapest, Eötvös u. 51. fszt. 2.; cégjegyzékszáma:
01 09 717118; adószáma: 13067568-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági
Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-005457/9. 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) „Bécsi Perec” Sütõipari Korlátolt
Felelõsségû Társaság (1157 Budapest, Kõrakás park 9/C
fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 01 09 717931; adószáma:
13084350-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-005580/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 4. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) LA-CLEAN SZOLGÁLTATÓ
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1157 Budapest, Erdõke-
rülõ utca 33.; cégjegyzékszáma: 01 09 718221; adószáma:
11861988-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
LAURENTIUS 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
LA-CLEAN SZOLGÁLTATÓ Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Tóvárosi ln 57. 7. em. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRE-ACTIVE Szol-

gáltató Kft., 1051 Budapest, Dorottya u. 3. III. em. 4.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-006179/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 26. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) CLAVIUS Nyomdaipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1027 Budapest, Frankel Leó u. 11.; cégjegyzékszáma:
01 09 719464; adószáma: 13116105-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: INVEST ALMA-
NACH Pénzügyi, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II/17. 1364 Bp.,
Pf. 147.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-005319/10. 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) Thur-Bán Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1031 Budapest,
Nánási út 2. A ép. fszt. 12.; cégjegyzékszáma:
01 09 725533; adószáma: 13245287-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1094 Budapest, Berzenczey u. 16–18. A lház. 1. em. 3.
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
6.Fpk.01-07-005905/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) abc CHEM Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1221 Budapest,
Magdolna u. 6.; cégjegyzékszáma: 01 09 726637; adószá-
ma: 13268233-2-43) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: HATÁRKÕ 93 Gaz-
dasági Tanácsadó és Felszámoló Kft., 1132 Budapest,
Kresz Géza u. 27. fszt. 4.
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A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-003443/10. 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) MAATT Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1211 Budapest,
Gyepsor u. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 730602; adószá-
ma: 11291402-2-43) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
VeWa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7020 Dunaföldvár, Paksi út 68.
2400 Dunaújváros, Váczi Mihály utca 7. VI/4.
2400 Dunaújváros, Fáy A. utca 11. 8. em. 2.
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
6.Fpk.01-07-005977/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KRIBENZIN Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1053 Budapest,
Múzeum krt. 13.; cégjegyzékszáma: 01 09 732330; adó-
száma: 13381413-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Jogelõd(ök):
KRIBENZIN Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: INVEST ALMA-

NACH Pénzügyi, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II/17. 1364 Bp.,
Pf. 147.

A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-07-003025/22. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 13. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Hattyú Park Ingatlanforgalmazó
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1105 Budapest, Kõrösi
Csoma u. 53–55.; cégjegyzékszáma: 01 09 733281; adó-
száma: 13399836-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1161 Budapest, Rákosi u. 91.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,

Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr u. 8. I. em. 5.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-004293/17. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) T & B UNIO Biztonságtechnikai és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1195 Buda-
pest, Batthyány utca 18.; cégjegyzékszáma: 01 09 738140;
adószáma: 13051996-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2119 Pécel, Sárközi utca 27.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Ta-

nácsadó Kft., 1164 Budapest, Jövendõ u. 3., 1631 Buda-
pest, Pf. 128.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-003251/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 18. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) UNIVERSAL HUNGÁRIA Külke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1075 Buda-
pest, Madách I. út 13–14.; cégjegyzékszáma: 01 09 738305;
adószáma: 11138192-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
9021 Gyõr, Szent István u. 11.
9021 Gyõr, Arany J. u. 28–32.
9021 Gyõr, Baross G. út 31.
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.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-006143/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 23. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) WEWE HUN Kereskedelmi Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (1146 Budapest, Thököly
út 167. A ép. fszt 5.; cégjegyzékszáma: 01 09 739378; adó-
száma: 13517630-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: LIKVID-B Csõdme-
nedzser és Felszámoló Kft., 1051 Budapest, Nádor u. 26.,
1245 Bp., Pf. 974.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-005773/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 5. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) PNEU-MATIC Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1151 Budapest,
Székely Elek u. 11.; cégjegyzékszáma: 01 09 739432; adó-
száma: 13178266-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PNEUMATIKA GYÕR Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9028 Gyõr, Fehérvári út 75.
1201 Budapest, Helsinki út 81.
Jogelõd(ök):
PNEUMATIKA GYÕR Kereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság
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
6.Fpk.01-07-006382/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 5. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) FORMAGGIO Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1239 Budapest,
Nagykõrösi út 353.; cégjegyzékszáma: 01 09 861759; adó-
száma: 11526089-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-
FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
utca 29.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-003077/9. 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) TECH – 2000 Számítástechnikai és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1083
Budapest, Szigony u. 2. B ép. Elõzõ fióktelepe: 2030 Érd,
Drégely u. 23.; cégjegyzékszáma: 01 09 875152; adószá-
ma: 13575089-2-42) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2030 Érd, Szent István utca 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-

lános Vállalkozási ZRt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. em. 7–8., 1364 Bp., Pf. 428.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-006358/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 31. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) POLYBAU Építõipari és Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1031 Budapest,
Vízimolnár utca 4. 4. em. 33.; cégjegyzékszáma:
01 09 882380; adószáma: 10809666-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: L Q D Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-08-001871/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 18. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) REDAKCIÓ GTI Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 14/B
IX. em. 66.; cégjegyzékszáma: 01 09 895838; adószáma:
10232774-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
AKCIÓ Mûvészeti Propaganda és Ügynöki Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2337 Délegyháza, Vörösmarty u. 27.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-
ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000235/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 18. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) B. I. H. Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (7626 Pécs, Fischer Béla utca 8.; cég-
jegyzékszáma: 02 06 071908; adószáma: 21903489-2-02)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000026/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BAUHOLDING Ipari és Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7362 Vásáros-
dombó, Külterület 06/2.; cégjegyzékszáma: 02 09 060829;
adószáma: 10636989-2-02) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7625 Pécs Kaposvári u. 22.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szol-

gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1146 Budapest,
Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000152/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 24. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) FAZEKAS és BARTÓK Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7632
Pécs, Kamilla u. 7.; cégjegyzékszáma: 02 09 064154; adó-
száma: 11367611-2-02) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7630 Pécs, Palahegyi út 45/1.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanács-
adó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7. Budapest, Mázsa
tér 5–7., cégjegyzékszáma: 01 09 886496.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000203/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Horváth és Bóli TRANS Áruszállí-
tó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (7634 Pécs, Kutató dûlõ 61/1.; cégjegyzékszá-
ma: 02 09 064432; adószáma: 11540407-2-02) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KOLLÁR Áruszállító Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7768 Vókány, Rákóczi u. 19.
7632 Pécs, Kamilla utca 1.
Jogelõd(ök):
KOLLÁR Egyéni Cég
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 Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000345/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Harkányi Napsugár Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság – végel-
számolás alatt – (7621 Pécs, Tímár u. 2.; cégjegyzékszá-
ma: 02 09 065204; adószáma: 11547143-2-02) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
1111 Asztalosipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság
HARKÁNYI NAPSUGÁR Kereskedelmi és Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7630 Pécs, Álmos u. 77621 Pécs, Timár u. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
1134 Budapest, Apály u. 4. B ép., cégjegyzékszáma: 01 09
724140.
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A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000564/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 12. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) VARGA ÉS TÁRSAI Fafeldolgozó,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (7694 Hosszúhetény, Felszabadulás utca 47.; cég-
jegyzékszáma: 02 09 068292; adószáma: 12903474-2-02)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000233/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 12. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GOLD-BAU Magas- és Mélyépítõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság (7636 Pécs, Akácfa dûlõ
60080.; cégjegyzékszáma: 02 09 069396; adószáma:
13270409-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Portfólió Befektetési
és Vállalkozási Kft., 7400 Kaposvár, Virág utca 21., cég-
jegyzékszáma: 14 09 000928.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000292/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 13. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BALOGHNÉ ÉS TÁRSA Építõipa-
ri, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (7720 Pécsvárad, Kossuth L. utca 51.; cégjegy-
zékszáma: 02 09 069844; adószáma: 13413914-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Jogelõd(ök):
BALOGHNÉ ÉS TÁRSA Építõipari, Kereskedelmi és

Szolgáltató Betéti Társaság
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.02-08-000216/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ML-NET Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7621 Pécs, Rákóczi
u. 39/C.; cégjegyzékszáma: 02 09 069892; adószáma:
13429256-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000038/17. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) FOODINVEST VITÁL TRADE
Befektetési Szolgáltatási és Kereskedelmi Korlátolt Fe-
lelõsségû Társaság (7759 Lánycsók, Dózsa Gy. utca 70.;
cégjegyzékszáma: 02 09 070075; adószáma:
13497745-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Portfólió Befektetési
és Vállalkozási Kft., 7400 Kaposvár, Virág utca 21., cég-
jegyzékszáma: 14 09 000928.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000642/17. 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) Észak-Hegyháti Kereskedelmi Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (7342 Mágocs, Dózsa
György utca 84.; cégjegyzékszáma: 02 09 070261; adó-
száma: 13349350-2-02) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HEROLD-HÚS Húsfeldolgozó Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7354 Váralja, Kossuth u. 62/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szol-

gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1146 Budapest,
Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.
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A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000346/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) CSEGE TERMÁL Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végel-
számolás alatt” (7700 Mohács, Radnóti lakótelep 7.
fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 02 09 070499; adószáma:
13636311-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
CSEGE TERMÁL Szolgáltató és Kereskedelmi Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
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
7.Fpk.02-08-000284/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „UWYTA” Rehabilitációs és Fog-
lalkoztatási Közhasznú Társaság (7629 Pécs, Névtelen
utca 1.; cégjegyzékszáma: 02 14 000030; adószáma:
18311941-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
7627 Pécs, Hársfa utca 4.
7627 Pécs, Hársfa utca 36.
7679 Pécs, Névtelen utca 1.
Nem bejegyzett székhelye(i):
7627 Pécs, Hársfa utca 36.
Jogelõd(ök):
„UWYTA” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõségû 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 Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000212/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 12. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) AGÓRA Kereskedelmi és Szolgál-

tató Betéti Társaság (6300 Kalocsa, Tóth Mike u. 12/B;
cégjegyzékszáma: 03 06 100682; adószáma:
20444017-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):

6300 Kalocsa, Mogyoró u. 4.

6300 Kalocsa, Szt. István K. u. 42. II. 1.

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.03-08-000382/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 28. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Janzsó-Ma-Peróka Tanácsadó és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(6000 Kecskemét, Szimferopol tér 21. 1. em. 1.; cégjegy-
zékszáma: 03 06 108318; adószáma: 20155236-1-03) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):

Janzsó-Ma-Peróka Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Tár-
saság

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.03-07-000782/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 3. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) T. J. K. I. Gépjármû Kereskedelmi Betéti
Társaság (6078 Jakabszállás, Kun Béla utca 23.; cégjegy-
zékszáma: 03 06 110148; adószáma: 20769176-2-03) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zrt., 1134 Buda-
pest, Csata u. 11. mfszt. 7., cégjegyzékszáma: 01 10
041640.
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A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000377/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 28. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SZIKLA-TRAK Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(6000 Kecskemét, Szeder utca 1.; cégjegyzékszáma:
03 06 111556; adószáma: 21380943-2-03) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SZIKLA-TRAK Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Czollner köz 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.03-07-000588/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) B-ÉLELMISZER KERESKEDEL-
MI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG (6000
Kecskemét, Kisfaludy u. 6–8.; cégjegyzékszáma:
03 06 111981; adószáma: 21487909-2-03) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Sztravinszkij utca 50.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
13.Fpk.03-08-000278/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HILG Gazdasági Szolgáltató Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (6000 Kecskemét, Búzavirág
utca 36.; cégjegyzékszáma: 03 09 104581; adószáma:
11420206-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
HILG for MEN Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Csányi u. 12.
6000 Kecskemét, Csányi krt 12.
Jogelõd(ök):
Bács-Kiskun Megyei Beruházási Korlátolt Felelõsségû

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
13.Fpk.03-08-000277/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SZERVÁLL Fémszerkezet Gyártó,
Szerelõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (6000 Kecskemét, Tatársor 1/A; cégjegyzékszáma:
03 09 108161; adószáma: 11992196-2-03) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zrt., 1134 Buda-
pest, Csata u. 11. mfszt. 7., cégjegyzékszáma: 01 10
041640.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000238/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „D-TECH 2005” Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6500 Baja,
Szent Antal u. 93/B; cégjegyzékszáma: 03 09 112419;
adószáma: 13476636-2-03) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Nem bejegyzett székhelye(i):
6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Hol-

ding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft.,
6722 Szeged, Béke u. 2/C, cégjegyzékszáma: 06 09
002839.
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A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000344/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 27. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) S-HÁZ INGATLANFORGAL-
MAZÓ KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG
(6400 Kiskunhalas, Felsõszállás puszta 338/4.; cégjegy-
zékszáma: 03 09 113692; adószáma: 11544236-2-03) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):

7627 Pécs, Marx u. 49/2.

7629 Pécs, Névtelen u. 1.

6758 Röszke, Kossuth L. u. 4/A

6722 Szeged, Zászló u. 3.

6758 Röszke, Eperjes dûlõ 1.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-
moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-08-000135/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 27. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PROJECT – ITALIA Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(5600 Békéscsaba, Wlassits Sétány 2/III.; cégjegyzékszá-
ma: 04 06 004780; adószáma: 20872780-2-04) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: COOP Szeged Ke-
reskedelmi Regionális Rt., 6721 Szeged, Szent István
tér 16., cégjegyzékszáma: 06 10 000275.

A Békés Megyei Bíróság
7.Fpk.04-08-000123/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) INTERÁLIA Mezõgazdasági Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszá-
molás alatt” (5931 Nagyszénás, Hõsök u. 31.; cégjegy-
zékszáma: 04 06 005094; adószáma: 20875707-2-04) 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
7.Fpk.04-08-000096/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) Földesi és Társa Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (5525 Füzesgyarmat, Klapka
u. 29.; cégjegyzékszáma: 04 06 006108; adószáma:
20664064-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41., cég-
jegyzékszáma: 01 09 681843.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-08-000077/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 12. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Ozsváth és Társai Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (5600 Békéscsaba, Fényesi
utca 182.; cégjegyzékszáma: 04 06 006611; adószáma:
20998444-2-04) 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 Békés Megyei Bíróság
7.Fpk.04-08-000073/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NIRIVI Építõipari és Szol-
gáltató Betéti Társaság (5500 Gyomaendrõd, Gábor
Áron utca 8.; cégjegyzékszáma: 04 06 007503; adószáma:
21589616-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Békés Megyei Bíróság
7.Fpk.04-08-000045/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) JOSZT Gyógyszerészeti és Gyógy-
szerkereskedelmi Betéti Társaság (5836 Dombegyház,
Aradi út 2.; cégjegyzékszáma: 04 06 007664; adószáma:
21844984-2-04) 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 Békés Megyei Bíróság
7.Fpk.04-08-000052/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 12. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TRIDEM-BAU Építõipari Szolgál-
tató és Kereskedelmi Betéti Társaság (5540 Szarvas,
Bacsó B. u. 21/1.; cégjegyzékszáma: 04 06 008116; adó-
száma: 22178422-2-04) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1075 Budapest, Kazinczy
u. 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Békés Megyei Bíróság
7.Fpk.04-08-000082/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) EURO-MINDEN’S Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5600 Bé-
késcsaba, Bánát u. 19.; cégjegyzékszáma: 04 09 003493;
adószáma: 11055303-2-04) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1075 Budapest, Kazinczy
u. 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Békés Megyei Bíróság
7.Fpk.04-08-000105/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ALFA-MENT Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5600 Békéscsa-
ba, Tessedik u. 40/1.; cégjegyzékszáma: 04 09 005440; adó-
száma: 11048709-2-04) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanács-
adó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 705817.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-08-000122/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 19. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ÉDENKERT FOGADÓ Vendéglá-
tóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (5600 Békéscsaba, Tiloló u. 2.; cégjegy-
zékszáma: 04 09 005485; adószáma: 12791572-2-04) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-
gáltató Zrt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V/1., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043170.

A Békés Megyei Bíróság
7.Fpk.04-08-000049/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 18. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „GRÓF ÉS TÁRSA” Építõipari
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (5540 Szarvas, Krúdy utca 10.; cégjegyzékszáma:
04 09 005759; adószáma: 12964747-2-04) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 10 041773.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-08-000083/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 12. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) K & P TRANS Árufuvarozási, Szál-
lítmányozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (5530 Vésztõ, Kinizsi u. 1.; cég-
jegyzékszáma: 04 09 006376; adószáma: 13306492-2-04)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1399 Budapest, Szent István krt. 1.
Pf. 701/313., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Békés Megyei Bíróság
7.Fpk.04-08-000079/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 13. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ÚJ ANIMALFRUCT Zöldség- és
Gyümölcsfeldolgozó Korlátolt Felelõsségû Társaság
(5920 Csorvás, Kisfaludy u. 35.; cégjegyzékszáma:
04 09 006393; adószáma: 13316635-2-04) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-
számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzék-
száma: 01 09 562281.

A Békés Megyei Bíróság
7.Fpk.04-08-000005/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Union-Safe Vagyonvédelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5700 Gyula,
Vásárhelyi Pál u. 4. II. em. 3.; cégjegyzékszáma:
04 09 006398; adószáma: 13319573-2-04) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: COOP Szeged Ke-
reskedelmi Regionális Rt., 6721 Szeged, Szent István
tér 16., cégjegyzékszáma: 06 10 000275.

A Békés Megyei Bíróság
7.Fpk.04-08-000117/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 12. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Toaszt Sütõ Kereskedelmi és Szol-
gáltató Kft. (5940 Tótkomlós, Garay u. 8.; cégjegyzék-
száma: 04 09 006734; adószáma: 13388867-2-04) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1075 Budapest, Kazinczy
u. 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000258/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 23. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Tisza-melléki Beszerzõ és Értékesí-
tõ Szövetkezet „Végelszámolás alatt” (3527 Miskolc,
Fonoda u.; cégjegyzékszáma: 05 02 000698; adószáma:
12533222-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Tisza-melléki Beszerzõ és Értékesítõ Szövetkezet
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonke-

zelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000206/6. 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) STRATFORD Szolgáltató Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (3530 Miskolc, Széche-
nyi u. 22. II/2.; cégjegyzékszáma: 05 06 005349; adószá-
ma: 21299274-1-05) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
„SENIOR-SATURNUS KISVÁRKONYI” Language

Services Oktató és Fordító BT.
„SENIOR-SATURNUS KISVÁRKONYI” Oktató és

Fordító Bt.
„STRATFORD Nyelviskola” és Fordítóiroda Kisvárko-

nyi Bt.
„STRATFORD Nyelviskola” Fordító és Szolgáltató

Betéti Társaság
STRATFORD Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3530 Miskolc, Széchenyi u. 92.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-

értékelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1091 Bu-
dapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszáma: 01 10 041596.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000194/5. 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) Hutter és Társa „ ÉLETJEL” Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszá-
molás alatt” (3527 Miskolc, Zsolcai kapu u. 34.; cégjegy-
zékszáma: 05 06 009638; adószáma: 20278148-2-05) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Hutter és Társa „ÉLETJEL” Kereskedelmi és Szolgál-

tató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyon-

kezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000037/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PI-BETT Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság (3450 Mezõcsát, Dózsa György
u. 50/A; cégjegyzékszáma: 05 06 012120; adószáma:
21075584-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
PI-BETT Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Be-

téti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3434 Mályi, Rákóczi u. 84.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-
moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A 1. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000189/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 22. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) NITRAM 2003. Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (3434 Mályi, Kölcsey Fe-
renc u. 5.; cégjegyzékszáma: 05 06 013843; adószáma:
21591174-1-05) 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
2.Fpk.05-08-000157/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Fa-Speed Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság (3800 Szikszó, Arany J. u. 30.; cég-
jegyzékszáma: 05 06 015686; adószáma: 22252676-2-05)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Rész-
vénytársaság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043611.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000182/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 23. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GE-VI AUTÓ Kereskedelmi, Szol-
gáltató és Fuvarozó Betéti Társaság (3700 Kazinc-
barcika, Mátyás Király u 9. fszt. 1.; cégjegyzékszáma:
05 06 015838; adószáma: 21537808-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1201 Budapest, Berkenye sétány 9. 10. em. 41.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-08-000217/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 29. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) WIKI Építõipari Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3957 Zal-
kod, Petõfi u. 61.; cégjegyzékszáma: 05 09 003841; adó-
száma: 10509689-2-05) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2500 Esztergom, Lázár Vilmos u. 59.
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
2.Fpk.05-08-000193/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 17. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MAFS Ipari, Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2.; cégjegyzékszáma:
05 09 009698; adószáma: 12856626-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MAFS Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-

értékelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1091 Bu-
dapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszáma: 01 10 041596.

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-08-000148/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) AT-LASZ 4000 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság – végelszámolás alatt –

(6794 Üllés, Huszár u. 6.; cégjegyzékszáma:
06 06 010261; adószáma: 20181806-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
AT-LASZ 4000 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6727 Szeged, Bokányi Dezsõ u. 37.
6727 Szeged, Szúnyog út 143.
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
2.Fpk.06-08-000137/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „GOLD CLASSIC CO.” Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (6727 Szeged, Gá-
bor Áron u. 4/B; cégjegyzékszáma: 06 06 013208; adószá-
ma: 21385584-1-06) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
„GOLD CLASSIC” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6720 Szeged, Feketesas utca 24–26. 1. em. 2.
6723 Szeged, Hajós u. 19. A ép. 4. em. 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanács-

adó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 705817. (A helyi kirendeltség címe: 6771 Sze-
ged, Makai út 21.)

A Csongrád Megyei Bíróság
12.Fpk.06-08-000338/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Meló-fix Szolgáltató Betéti Társa-
ság „végelszámolás alatt” (6793 Forráskút, Átokháza
dûlõ 75.; cégjegyzékszáma: 06 06 014853; adószáma:
22149251-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Meló-fix Szolgáltató Betéti Társaság
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1077 Bu-
dapest, Dohány u. 54., cégjegyzékszáma: 01 09 690835.
(A helyi kirendeltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-07-000482/26. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 17. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TECHNOMONT Szerelõipari kft.
(6750 Algyõ, MOL Rt. Ipartelep Déli út; cégjegyzékszá-
ma: 06 09 000150; adószáma: 10304398-2-06) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Kémény Épitõ és Szervizelõ Kft
Elõzõ székhelye(i):
6750 Szeged-Algyõ, NKFV Ipartelep Déli utca
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanács-

adó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 705817. (A helyi kirendeltség címe: 6771 Sze-
ged, Makai út 21.)

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-08-000069/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ARKO Nagykereskedõ Ipari Ter-
melõ Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6771
Szeged, Makai u. 40.; cégjegyzékszáma: 06 09 000330;
adószáma: 10348776-2-06) adós felszámolását fõeljárás-
ként 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: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-07-000677/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ARANY ÉKSZER Kereskedelmi
Kft (6760 Kistelek, Kossuth u. 9.; cégjegyzékszáma:

06 09 000788; adószáma: 10487194-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926. (A helyi kirendelt-
ség címe: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-07-000595/15. 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) GÚ-LAK Építõipari és Ingatlanhasz-
nosító Korlátolt Felelõsségû Társaság (6728 Szeged,
Külterület II. Tanya 4.; cégjegyzékszáma: 06 09 009400;
adószáma: 13332990-2-06) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6726 Szeged, Borostyán u. 28.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL

Felszámoló, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1077 Bu-
dapest, Dohány u. 54., cégjegyzékszáma: 01 09 690835.
(A helyi kirendeltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-08-000088/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BEEP SCIENCE Számítástechni-
kai Kft. (6720 Szeged, Gogol u. 7.; cégjegyzékszáma:
06 09 009744; adószáma: 13442745-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként 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: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
12.Fpk.06-08-000309/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SAM HEIST Kereskedelmi Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (6772
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Deszk, Alkotmány u. 13.; cégjegyzékszáma: 06 09 010235;
adószáma: 13600033-2-06) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):

SAM HEIST Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084. (A helyi
kirendeltség címe: 6720 Szeged, Deák F. u. 2. mfszt. 7.)

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000174/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) A-POLYtechnic KERESKEDELMI
ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ
TÁRSASÁG (6900 Makó, Szent János tér 16.; cégjegyzék-
száma: 06 09 010592; adószáma: 13722951-2-06) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Jogelõd(ök):

A-POLYtechnik Kereskedelmi és Szolgáltató Közkere-
seti Társaság

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084. (A helyi
kirendeltség címe: 6720 Szeged, Deák F. u. 2. mfszt. 7.)

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000192/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) INEZÉP 2006 Építõipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6791 Szeged-Kiskundorozsma, Hegedû u. 14.; cégjegy-
zékszáma: 06 09 010692; adószáma: 13759735-2-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-
lános Vállalkozási Zrt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. em. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi ki-
rendeltség címe: 6721 Szeged, József Attila sgt. 4.)

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000115/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 12. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GLOB-FERRO Kereskedelmi Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (6800 Hódmezõvásárhely,
Ady Endre u. 43. 2. em. 211.; cégjegyzékszáma:
06 09 011642; adószáma: 11583224-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
AUDIT-PARTNER Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
AUDIT-PARTNER DUÓ Könyvvizsgáló és Tanácsadó

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3533 Miskolc, Lorántffy Zs. u. 33.
1082 Budapest, Baross u. 94. 1. em. 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanács-

adó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 705817. (A helyi kirendeltség címe: 6771 Sze-
ged, Makai út 21.)

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-08-000108/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 12. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) VÁMCENTER Szolgáltató és Keres-
kedelmi Betéti Társaság (9082 Nyúl, Tavasz u. 44.; cég-
jegyzékszáma: 08 06 009261; adószáma: 20753157-2-08)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „Hunyadi” Válság-
menedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-08-000123/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) CARLOS Fakitermelõ és Szállító
Betéti Társaság (9400 Sopron, IV. László király utca 22.
3. em. 11.; cégjegyzékszáma: 08 06 011042; adószáma:
21499034-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CON-
SULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Kft., 1034
Budapest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09
066529.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-08-000085/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BEU Kivitelezõ és Szolgáltató Betéti
Társaság (9241 Jánossomorja, Lajos u. 13.; cégjegyzék-
száma: 08 06 011254; adószáma: 21562185-2-08) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: FISKÁLIS Gazdasá-
gi és Pénzügyi Szolgáltató Kft., 1027 Budapest, Varsányi
Irén u. 38. fszt. 1. (1535 Budapest, Pf. 933., cégjegyzék-
száma: 01 09 689092.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000495/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 12. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TÁP-TAKARMÁNY Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (9400 Sopron, Fapiac
u. 17. fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 08 06 013291; adószáma:
22320461-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
9700 Szombathely, Mikes Kelemen utca 17. fszt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRUDENS PROFIT

CONTROLL Vagyonkezelõ Kft., 4625 Záhony, Szebecse
u. 4., cégjegyzékszáma: 08 09 007188.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000358/17. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 29. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „MÖLZNER” Közlekedéstechnikai
Fejlesztõ Prototypus Kivitelezõ és Külkereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (9178 Hédervár, Rózsa
F. u. 21.; cégjegyzékszáma: 08 09 000014; adószáma:

10258187-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
9200 Mosonmagyaróvár, Lenin u. 67.
9200 Mosonmagyaróvár, Pozsonyi út 71.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3. Postacím: 1398
Budapest, Pf. 593., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-08-000369/3. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 17. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) JORDAN K és K Mezõgazdasági
Korlátolt Felelõsségû Társaság (9147 Dör, Rákóczi
u. 8/B; cégjegyzékszáma: 08 09 003108; adószáma:
11125932-1-08) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és
Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó, Széche-
nyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000129/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 17. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) RÁBA-CHEM Vagyonkezelõ és
Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (9027 Gyõr, Puskás Tivadar utca 12.; cégjegy-
zékszáma: 08 09 008544; adószáma: 11934307-2-08) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Hachiko Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9026 Gyõr, Gyümölcs u. 32.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. emelet, cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-08-000107/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 13. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) AXUS MOTOR Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9400 Sop-
ron, Kõszegi utca 5.; cégjegyzékszáma: 08 09 009160;
adószáma: 12544727-2-08) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):

Investor Moto Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Elõzõ székhelye(i):

9400 Sopron, Gyepû út 7. B ép.

9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 10.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1576 Budapest,
Pf. 52., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-08-000087/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MÁRVÁNY ÉS GRÁNIT Termelõ,
Kereskedõ, Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(9224 Rajka, Márialigeti út 1.; cégjegyzékszáma:
08 09 011307; adószáma: 13061878-2-08) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: APPORT Gazdasági
Szolgáltató Kft., 9700 Szombathely, Engels u. 34., cég-
jegyzékszáma: 18 09 000366.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-000321/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 31. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „FITTING 95” Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4071 Hortobágy, Czinege J.
u. 48; cégjegyzékszáma: 09 06 004337; adószáma:
22860644-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyon-
kezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A., cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000165/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) CEM-EXTRA Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4123 Hencida, Zöldfa
utca 24.; cégjegyzékszáma: 09 06 005634; adószáma:
22875387-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
PC-STÚDIÓ 96’ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
ALOE-FITT Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
PC-STÚDIÓ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ

BETÉTI TÁRSASÁG
Elõzõ székhelye(i):
4028 Debrecen, Homok u. 107.
4033 Debrecen, Huszár Gál u. 46.
4031 Debrecen, Kiss Ernõ u. 32.
4150 Püspökladány, Jog utca 12. 3. em. 10.
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.09-08-000148/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ATTIFER-’96 Ipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4031 Debrecen, István
út 39. 7. em. 23.; cégjegyzékszáma: 09 06 006259; adószá-
ma: 22881870-2-09) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ATTIFER-’96 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
4032 Debrecen, Borbíró tér 8. VI/44.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-

moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A l. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016. (A helyi kirendeltség cí-
me: 3533 Miskolc, Gózon Lajos u. 11.)
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A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000190/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 12. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „3 S. 2000” Termelõ és Értékesítõ
Betéti Társaság (4090 Polgár, Rákóczi út 67.; cégjegy-
zékszáma: 09 06 007995; adószáma: 20193618-2-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):

4090 Polgár, Kassa út 2. B ép.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-
moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A l. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016. (A helyi kirendeltség cí-
me: 3533 Miskolc, Gózon Lajos u. 11.)

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000641/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 27. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) CZERA-KER Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társág (4027 Debrecen, Füredi út 54.
2. em. 8.; cégjegyzékszáma: 09 06 011972; adószáma:
21492910-2-09) 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.09-08-000330/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 31. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) CASH-MAX 3000 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4031 Debrecen, István
út 119. 8. em. 26.; cégjegyzékszáma: 09 06 012082; adó-
száma: 21516816-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):

CASH-MAX 3000 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság

A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRT., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
044406.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000166/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) LA-KIR Vendéglátóipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4031 Debre-
cen, Derék utca 16. 8. em. 66.; cégjegyzékszáma:
09 06 012617; adószáma: 21813649-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

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.09-08-000183/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) LISZTES Szolgáltató és Kereske-
delmi Betéti Társaság (4272 Sáránd, Arany János utca
045/1320 hrsz.; cégjegyzékszáma: 09 06 013208; adószá-
ma: 21937167-2-09) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRT., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
044406.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000168/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) D-TRIÓ 2005 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4031 Debrecen, Derék
utca 64. 10. em. 80.; cégjegyzékszáma: 09 06 013715;
adószáma: 22144146-2-09) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-
gyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-000267/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DUSA-TUTTI Építõipari és Keres-
kedelmi Betéti Társaság (4002 Debrecen, Biczó István
kert 604/47. hrsz.; cégjegyzékszáma: 09 06 014454; adó-
száma: 22297017-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyon-
kezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A., cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000305/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BIHAR TOLL 2006 Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4116 Berekböszörmény,
Kossuth utca 10.; cégjegyzékszáma: 09 06 014549; adó-
száma: 22313599-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-
vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000325/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) COVERING Építõipari, Szakipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (4031 Debrecen, Derék u. 231. 3. em. 9.; cégjegy-
zékszáma: 09 09 005791; adószáma: 11559498-2-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4031 Debrecen, István u. 121. IX/28.
Jogelõd(ök):
COVERING Építõipari, Szakipari, Kereskedelmi és

Szolgáltató Betéti Társaság
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.09-08-000028/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TOLL 99 Mezõgazdasági, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4033 Debrecen, Apafája utca 6.; cégjegyzékszáma:
09 09 006662; adószáma: 11846851-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyon-
kezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
5.Fpk.09-08-000450/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „FLAT-MOD” Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4211 Ebes,
Tavasz u. 26.; cégjegyzékszáma: 09 09 008062; adószá-
ma: 12669480-2-09) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„FLAT-HOUSE” Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság
„FLAT-MOD” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4079 Debrecen, Szárcsa utca 25.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-

vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.
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A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000897/15. 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) VERTIKÁL-D Ipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4031
Debrecen, Bartók Béla u. 9.; cégjegyzékszáma:
09 09 008192; adószáma: 12699803-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4027 Debrecen, Füredi u. 49–51.
Jogelõd(ök):
SZEZÁM Sütõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság /kiválás/
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000331/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MÁRKÓ ÉLKER FOOD Élelmi-
szerkereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4031
Debrecen, Tócóskert tér 8. V. em. 36.; cégjegyzékszáma:
09 09 009506; adószáma: 13005191-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BOLGÁR ÉS TÁRSA Csapágy- és Szerszám Kereske-

delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
VODOX Nagykereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
4090 Polgár, Hunyadi út 34.
Nem bejegyzett székhelye(i):
3300 Eger, Tövikes tér 10. 3. em. 21.
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
2.Fpk.09-08-000324/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 6. napján jogerõre emelke-

dett végzésével a(z) MEDBIOTECH Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4274
Hosszúpályi, Földvár u. 93.; cégjegyzékszáma:
09 09 009534; adószáma: 13011505-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: SALDO Gazdasági
és Vállalkozási Tanácsadó Kft., 4024 Debrecen, Piac
u. 58. 2. lház. fszt. 3., cégjegyzékszáma: 09 09 000529.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000802/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TOMMY-SPEED Fuvarozó és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4060 Balmazúj-
város, Ságvári Endre utca 29.; cégjegyzékszáma:
09 09 012307; adószáma: 13671099-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyon-
kezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000336/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SÁRRÉT-SZIGET Mezõgazdasági,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (4171 Sárrétudvari, Ady E. utca 2.; cégjegyzékszá-
ma: 09 09 012434; adószáma: 13698898-2-09) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-
vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000267/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ARIADNE 95. Gyártó és Szolgálta-
tó Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (3200 Gyön-
gyös, Hertelendy 3 II. 3. ép.; cégjegyzékszáma:

2008/28. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 4039



10 06 021497; adószáma: 23245329-2-10) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ARIADNE 95. Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
ARIADNE 95. Gyártó és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3200 Gyöngyös, Mérges u. l5. IV/25.
3300 Eger, Orczy u. 8. 3. em. 13.
3200 Gyöngyös, Orczy utca 8. 3. em. 13.
Nem bejegyzett székhelye(i):
3200 Gyöngyös, Hertelendy u. 3. 2. em. 3.
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.10-08-000160/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MÁTRAFÛ Kereskedelmi Betéti
Társaság (3247 Mátraballa, Mezõ I. u. 2.; cégjegyzékszá-
ma: 10 06 022782; adószáma: 23257715-2-10) adós fize-
tésképtelenségét megállapította és a felszámolását elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
GYÓGYNÖVÉNY Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3240 Parád, Kossuth u. 206/B
3240 Parád, Kossuth u. 182.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok

és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C,
cégjegyzékszáma: 01 10 043489.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000238/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 16. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PARTNER-KER Bútorgyártó Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (3200 Gyön-
gyös, Szent István utca 2. fszt. 17. ép.; cégjegyzékszáma:
10 06 024030; adószáma: 20728502-2-10) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Partner-KER Ruházati Kiskereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság

Elõzõ székhelye(i):
3200 Gyöngyös, Aranysas u. 27.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-

számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzék-
száma: 01 09 562281.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000049/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 13. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) K+T KER Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság (3021 Lõrinci, Bajcsy-Zsilinszky
utca 36.; cégjegyzékszáma: 10 06 024769; adószáma:
21142134-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Rt., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
044406.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000228/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 13. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MIKRO-2002. Kereskedelmi Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (3300 Eger, Töviskes
tér 11. 6. em. 40.; cégjegyzékszáma: 10 06 024833; adó-
száma: 21172447-2-10) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MIKRO-2002. Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/13., cégjegyzék-
száma: 01 09 683720.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000099/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BAD SECTOR Számítástechnikai
Betéti Társaság (3000 Hatvan, Gárdonyi Géza utca 6.; cég-
jegyzékszáma: 10 06 025122; adószáma: 21452550-2-10)
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adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):

3000 Hatvan, Mészáros Lázár u. 16.

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 Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000239/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 13. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Bo-Be Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (3000 Hatvan, Dézsmaszéki út 14.; cég-
jegyzékszáma: 10 06 025777; adószáma: 20786621-2-10)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):

2116 Zsámbok, Deák Ferenc u. 4.

3000 Hatvan, Csaba u. 24.

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.10-08-000127/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) FEHÉR és FEHÉR Zöldség-Gyü-
mölcskereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(3231 Gyöngyössolymos, Ady E. u. 29.; cégjegyzékszá-
ma: 10 06 025888; adószáma: 21971284-2-10) adós fize-
tésképtelenségét megállapította és a felszámolását elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):

FEHÉR és PALKÓ Zöldség-Gyümölcskereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság

A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-
sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000237/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 13. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MULTI-CENT MARKETING
Szervezõ és Szolgáltató Betéti Társaság (3252 Erdõkö-
vesd, Hunyadi u. 106.; cégjegyzékszáma: 10 06 026717;
adószáma: 26804828-2-10) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
9700 Szombathely, Wesselényi u. 22.
9700 Szombathely, Batsányi J. u. 37.
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.10-08-000220/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 19. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Eger Autó Gépjármû-kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3324
Felsõtárkány, József Attila út 17.; cégjegyzékszáma:
10 09 025165; adószáma: 12916627-2-10) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

û

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000097/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KOHON-TECHNIKA Ablak-
gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3250 Pétervására, Nefelejcs utca 6.; cégjegyzékszáma:
10 09 026058; adószáma: 13295505-1-10) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: INSOLVENT Pénz-
ügyi Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1115 Bu-
dapest, Ildikó utca 21., cégjegyzékszáma: 01 09 163235.
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A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000221/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 19. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Á. J. PÉK Sütõipari és Kereskedel-
mi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3385 Tiszanána, Fõ
út 114.; cégjegyzékszáma: 10 09 026565; adószáma:
13536503-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000151/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Pedit Design Díszmûkovácsipari és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3200
Gyöngyös, Kenyérgyár út 9.; cégjegyzékszáma:
10 09 026801; adószáma: 13637697-2-10) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/13., cégjegyzék-
száma: 01 09 683720.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000103/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 13. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Hegyi és Társa 2006 Munka-
erõ-közvetítõ, -kölcsönzõ, Gyümölcs- és Zöldségfeldol-
gozó Korlátolt Felelõsségû Társaság (3351 Verpelét,
Nyár u. 7.; cégjegyzékszáma: 10 09 026862; adószáma:
13667034-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Ka-
zal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000026/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ILLÉS Szeszipari Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (3252 Erdõkövesd, Hunyadi út 106.; cég-
jegyzékszáma: 10 09 027273; adószáma: 11210007-2-10)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3065 Pásztó, Vár út 8.
Jogelõd(ök): ILLÉS ZOLTÁN Szeszipari Egyéni Cég
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dual-Perfekt Gazda-

sági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Karinthy F. út 4–6.
II. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 717900.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000162/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PRESS-BRÓKER Kereskedelmi és
Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (3397 Maklár, Nagyalvég u. 54.; cégjegyzékszáma:
10 09 027556; adószáma: 12593350-2-10) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1203 Budapest, Hársfa sétány 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi

Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Ka-
zal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000150/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 13. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) INSPEXEL Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3245 Recsk,
Hunyadi János út 232.; cégjegyzékszáma: 10 09 027635;
adószáma: 12473867-2-10) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1149 Budapest, Pillangó park 8/a. F 4.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Deloitte Üzletviteli
és Vezetési Tanácsadó Részvénytársaság, 1051 Budapest,
Nádor u. 21., cégjegyzékszáma: 01 10 044100.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070377/7. 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) Zentai és Schmidt Kereskedelmi
Betéti Társaság (2541 Lábatlan Rozália u. 78.; cégjegy-
zékszáma: 11 06 002702; adószáma: 23642214-2-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Telephelye(i):
2543 Süttõ Liget tér l
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 11 09 679649.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070417/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KISFÕDARAB Javító és Szolgálta-
tó Betéti Társaság (2800 Tatabánya, Sárberki-ltp. 611.
3/11.; cégjegyzékszáma: 11 06 005668; adószáma:
23673811-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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.11-08-070392/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MMI-DIAMOND-GUARD
Szolgáltató Betéti Társaság (2800 Tatabánya, Gál
I.-ltp. 406.; cégjegyzékszáma: 11 06 007574; adószáma:
21093803-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Gál ltp. 406. 3. em. 13.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA Fel-
számoló és Tanácsadó Kft., 2890 Tata, Ady E. u. 67., cég-
jegyzékszáma: 11 09 002635.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070222/20. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 29. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KARA-BÁR Kereskedelmi és Ven-
déglátóipari Betéti Társaság (2890 Tata, Ady Endre
út 13.; cégjegyzékszáma: 11 06 008461; adószáma:
21581780-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Bárdos lakópark 1/A fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCO Vagyon-

kezelõ és Tanácsadó Kft., 9022 Gyõr, Liszt Ferenc u. 37.
fszt. 2., cégjegyzékszáma: 08 09 003091.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070345/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 22. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BUSINESS & C. IMPORT-EX-
PORT Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya,
Fõ tér 36.; cégjegyzékszáma: 11 09 007123; adószáma:
11825577-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
ENI-METAL TRADE Kereskedelmi Korlátolt Felõssé-

gû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2890 Tata, Agostyáni út 45.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-

moló és Csõdmenedzselõ Rt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 03 10 100225.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070146/9. 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) Orienter Consulting Kereskedelmi
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és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Ta-
tabánya, Esztergomi u. 11. 2. em. 12.; cégjegyzékszáma:
11 09 008658; adószáma: 12820300-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BAMON Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Réti út 35. fszt. 2.
2800 Tatabánya, Hadsereg út 89.
Fióktelepe(i): 8200 Veszprém, Budapest u. 58.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 11 09 679649.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070335/7. 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) EN-DEUX Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabá-
nya, Cementgyári út 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 009447;
adószáma: 13080882-2-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Vadász út 68. 4. em. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó ZRt., 1092 Budapest, Fe-
renc krt. 40. 2. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070229/7. 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) RENA MIX Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2890 Tata, Ko-
máromi út 153/18.; cégjegyzékszáma: 11 09 009513; adó-
száma: 13101792-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Telephelye(i):
2890 Tata, Nefejelcs u. 17.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 11 09 679649.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070116/9. 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) BIZNYISZ DECEMBER Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya,
Komáromi út 31. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 012447;
adószáma: 13675299-2-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
METAL HUNGARY 2006 Gyártó, Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1183 Budapest, Thököly út 34.
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 Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-08-000120/3. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KÕRÖSI MIHÁLY ÉS TÁRSA
Építõipari Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(2177 Erdõtarcsa, Rákóczi út 40.; cégjegyzékszáma:
12 06 003382; adószáma: 20166858-2-12) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KÕRÖSI MIHÁLY ÉS TÁRSA Építõipari Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gaz-

dasági, Mûszaki Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság, 1164 Budapest, Jövendõ u. 3., cégjegyzékszáma:
01 09 160583.

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-08-000112/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 29. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) NÓGRÁD CSIBEHÚS Baromfifel-
dolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság „végelszámolás alatt” (3132 Nógrádmegyer, Major
0125/2. hrsz.; cégjegyzékszáma: 12 09 004343; adószáma:
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13232151-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):

NÓGRÁD CSIBEHÚS Baromfifeldolgozó és Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság

Elõzõ székhelye(i):

3132 Nógrádmegyer, Major 0125/1. hrsz.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gaz-
dasági, Mûszaki Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság, 1164 Budapest, Jövendõ u. 3., cégjegyzékszáma:
01 09 160583.

A Nógrád Megyei Bíróság
2.Fpk.12-08-000084/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TOMPÓ-BAU Építõipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3132 Nógrádmegyer, Petõfi út 155.; cégjegyzékszáma:
12 09 005150; adószáma: 13907419-2-12) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

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
5.Fpk.12-07-000277/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SM-TRANS-2003 Szállítmányozási
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3100
Salgótarján, Csokonai u. 63.; cégjegyzékszáma:
12 09 005155; adószáma: 13112967-2-12) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):

9542 Nemeskocs, Kossuth Lajos utca 12.

3770 Sajószentpéter, Dankó P. u. 12.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gaz-
dasági, Mûszaki Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság, 1164 Budapest, Jövendõ u. 3., cégjegyzékszáma:
01 09 160583.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-08-000214/5. 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) MI-PA Szolgáltató Betéti Társaság
(2340 Kiskunlacháza, Lahner György u. 3.; cégjegyzék-
száma: 13 06 021770; adószáma: 24568520-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Fióktelepe(i):
2336 Dunavarsány, Nyár u. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-002189/13. 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) UNITED DEPOT Budapest Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2046 Törökbá-
lint, DEPO Raktárváros közp. ép.; cégjegyzékszáma:
13 09 083157; adószáma: 12295818-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Rész-
vénytársaság, 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–26., cég-
jegyzékszáma: 01 10 044789.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-002077/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Bánk-Ker Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2340 Kiskunlachá-
za, Dózsa Gy. utca 146.; cégjegyzékszáma: 13 09 094433;
adószáma: 13024026-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: NASZÁLYHOL-
DING-VÁC Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 2600 Vác,
Széchenyi u. 10–12., cégjegyzékszáma: 13 09 063541.
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A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-002339/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HUG-SUN Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2000 Szentend-
re, Nap u. 24.; cégjegyzékszáma: 13 09 106207; adószá-
ma: 13638375-2-13) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Rész-
vénytársaság, 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–26., cég-
jegyzékszáma: 01 10 044789.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-002642/6. 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) ETALON TM Kereskedelmi Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (2100 Gödöllõ, József Attila
utca 12.; cégjegyzékszáma: 13 09 112681; adószáma:
13081515-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
ETALON Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
1088 Budapest, Krúdy Gy. u. 4.
Fióktelepe(i):
7150 Bonyhád, Mester u. 13.
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 Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-08-000209/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NICOTEXT Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(8840 Csurgó, Basakuti utca 43.; cégjegyzékszáma:
14 06 305065; adószáma: 20545936-2-14) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
NICOTEXT Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-08-000052/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 5. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) NO-VA Kereskedelmi és Szolgáltató Be-
téti Társaság (7530 Kadarkút, Körmendi út 24.; cégjegy-
zékszáma: 14 06 307113; adószáma: 21902550-2-14) 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 Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000108/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Herczeg Rendezvényszervezõ és
Szolgáltató Betéti Társaság (7400 Kaposvár, Jutai
út 45/C; cégjegyzékszáma: 14 06 307367; adószáma:
22099637-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000103/5. 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) MILÁN Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság (7500 Nagyatád, Hunyadi utca 7.
2. em. 14.; cégjegyzékszáma: 14 06 307870; adószáma:
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22292593-2-14) 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
4.Fpk.14-08-000201/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) NIKOS TAVERNA 2007 Vendéglá-
tóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(8638 Balatonlelle, Lékai utca 1.; cégjegyzékszáma:
14 06 308144; adószáma: 22389732-2-14) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
NIKOSZ TAVERNA 2007 Vendéglátóipari, Kereske-

delmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Portfólió Befektetési

és Vállalkozási Kft., 7400 Kaposvár, Virág u. 21., cég-
jegyzékszáma: 14 09 000928. (A helyi kirendeltség címe:
7400 Kaposvár, Virág u. 21.)

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000546/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BLUE MARIN 2000 Vendéglátó és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7400
Kaposvár, Kaposfüredi u. 212.; cégjegyzékszáma:
14 09 304550; adószáma: 12641398-2-14) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Berzsenyi utca 9.
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
3.Fpk.14-08-000109/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 23. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DARKOBOR Ingatlanforgalmazó

és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7400
Kaposvár, Petõfi tér 1.; cégjegyzékszáma: 14 09 306592;
adószáma: 13591832-2-14) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-08-000136/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TAMÁSI-TRANS 7090 Fuvarozási
Korlátolt Felelõsségû Társaság (8623 Balatonföldvár,
Arany J. utca 12.; cégjegyzékszáma: 14 09 306633; adó-
száma: 12641563-2-14) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7090 Tamási, Perczel M. u. 4.
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
4.Fpk.14-08-000026/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HUMAN ELEKTRONIKA Építõ-
ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõssé-
gû Társaság (7400 Kaposvár, 18079/9. hrsz.; cégjegyzék-
száma: 14 09 307073; adószáma: 13824668-2-14) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Csalogány utca 66.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL

Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41., cég-
jegyzékszáma: 01 09 681843.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000111/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 23. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) AGROSÁV Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7400 Kaposvár,
Ady Endre utca 15.; cégjegyzékszáma: 14 09 307531; adó-
száma: 13477606-2-14) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
AGROSÁV Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1215 Budapest, Temesvári u. 8. 3. em. 2.
7400 Kaposvár, Ady Endre utca 15.
Nem bejegyzett székhelye(i):
9700 Szombathely, Nádasdy F. utca 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-08-000131/7. 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) EURO-VEAL Állattenyésztõ és For-
galmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (8694 Hács, Ma-
jor major 036/1.; cégjegyzékszáma: 14 09 307639; adószá-
ma: 11834836-2-14) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2347 Bugyi, Rádapuszta hrsz: 0103/2
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
10.Fpk.15-07-000905/8. 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) KISS ÉS TÁRSA Egészségügyi
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(4326 Máriapócs, Kossuth tér 3.; cégjegyzékszáma:
15 06 084686; adószáma: 25680757-1-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KISS ÉS TÁRSA Egészségügyi Szolgáltató Betéti Tár-

saság

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.15-08-000595/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) SALJUD-TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Vietó-
risz u. 30.; cégjegyzékszáma: 15 06 088627; adószáma:
21050660-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):

KORF-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000666/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 26. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ERZSOLT Autó Trend Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (4555 Levelek, Virág
utca 70.; cégjegyzékszáma: 15 06 089307; adószáma:
21158098-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):

ERZSOLT Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-
saság

Elõzõ székhelye(i):

4700 Mátészalka, Kalmár u. 11.

4765 Csenger, Béke út 10.

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: 4400 Nyír-
egyháza, Hõsök tere 13.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000692/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 28. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) EDUARD-VERA Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki út 18.;
cégjegyzékszáma: 15 06 090134; adószáma:
21437296-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-
gyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-000472/17. 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) TETÕ-SZERVIZ Építõipari Szol-
gáltató Betéti Társaság (4343 Bátorliget, Bátori u. 7.;
cégjegyzékszáma: 15 06 092527; adószáma:
21909887-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4341 Nyírvasvári, Petõfi u. 17.
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
13.Fpk.15-08-000510/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 12. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BOWAC Építõipari Szolgáltató Be-
téti Társaság (4835 Mátyus, Dózsa György út 43.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 094066; adószáma: 20937023-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1173 Budapest, Nemesbükk u. 9.
1148 Budapest, Bolgárkertész u. 3/B fszt. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,

Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649. (A helyi
kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 2.
B lház. 3. em. 6.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000605/5. 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) „LAJTI” Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4700 Mátészalka,
Hõsök tere 3.; cégjegyzékszáma: 15 09 064678; adószá-
ma: 11498496-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„NATT” Termelési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségü Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4911 Nábrád, Dózsa Gy. u. (04/G hrsz., varroda)
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi

Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000422/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TOMKEM Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4300 Nyírbátor,
Árpád u. 156.; cégjegyzékszáma: 15 09 067433; adószá-
ma: 12793330-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-
értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedel-
mi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
10.Fpk.15-08-000117/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 6. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) BIG LEADING Kereskedelmi és Szol-
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gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4432 Nyíregy-
háza, Pannónia u. 91.; cégjegyzékszáma: 15 09 067749;
adószáma: 12874347-2-15) adós fizetésképtelenségét meg-
állapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HANDY GROUP Bércsomagoló, Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
BIG LEADING Rehabilitációs Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4244 Újfehértó, Attila u. 31.
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
7.Fpk.15-08-000597/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Nyírség Bau-Ker Építõipari és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4372 Nyír-
béltek, Vasút út 66.; cégjegyzékszáma: 15 09 068531;
adószáma: 13087384-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„BIO-MODE” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Dohány u. 11. 3. em. 8.
4311 Nyírgyulaj, Mártírok utca 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u.12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-06-000474/22. 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) MELASHENKO & TÁRSA Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4400 Nyíregyháza, Nárcisz u. 72.; cégjegyzékszáma:
15 09 068805; adószáma: 13164122-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):

BOD-TO Kereskedelmi, Szolgáltató és Rehabilitációs
Foglalkoztató Korlátolt Felelõsségû Társaság

Elõzõ székhelye(i):

4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 4. I. em. 6.

4400 Nyíregyháza, Kossuth u. 8/A 2. em. 9.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u.12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001300/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 23. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) INVEST-FERRO Generálkivitele-
zõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza,
Kisdiófa u. 18. G ép.; cégjegyzékszáma: 15 09 069684;
adószáma: 13422651-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):

METALROLL-BAU Genelálkivitelezõ Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-08-000505/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „SA-NO-BA” Gyártó, Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400
Nyíregyháza, Derkovits u. 132–136.; cégjegyzékszáma:
15 09 070290; adószáma: 13601883-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000399/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) EURO MORENA Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400
Nyíregyháza, Petõfi tér 1. 2. em. 15.; cégjegyzékszáma:
15 09 070606; adószáma: 13232890-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4026 Debrecen, Péterfia u. 4. 3. em. 401.
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
6.Fpk.15-08-000787/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 20. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GOLE-CO. Szerkezetépítõ Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza, Vasgyár
u. 3. 1. em. 4.; cégjegyzékszáma: 15 09 071821; adószá-
ma: 13112723-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1161 Budapest, Madách u. 41.
1158 Budapest, Késmárk u. 16. 2. em. 210.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-

értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedel-
mi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060370.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000257/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 29. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MI-SI Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (5000 Szolnok,
Gyík u. 41; cégjegyzékszáma: 16 06 002489; adószáma:
26037767-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
MI-SI Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Sarló u. 3. I/9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: FISKÁLIS Gazdasá-

gi és Pénzügyi Szolgáltató Kft., 1027 Budapest, Varsányi
Irén u. 38. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 689092.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000258/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 29. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ULB-Print Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (5111
Jászfelsõszentgyörgy, Fõ u. 13.; cégjegyzékszáma:
16 06 008737; adószáma: 21787230-1-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MALMOS és Társa Pénzügyi Szolgáltató és Tanácsadó

Betéti Társaság
ULB-Print Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5100 Jászberény, Mezõ u. 44.
5130 Jászapáti, Kálmán u. 23.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000108/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 17. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) AGROSZOLÉRT Kereskedel-
mi Kft. (5400 Mezõtúr, Rákóczi út 23.; cégjegyzékszáma:
16 09 001746; adószáma: 10609806-2-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
AGROSZOLÉRT Szolgáltató és Kereskedelmi Korlá-

tolt felelõsségü társaság
Elõzõ székhelye(i):
5400 Mezõtúr, Szolnoki u. 5.
5400 Mezõtúr, Miklósi u. 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000125/19. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ADRIA Fürdõszoba Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (5000 Szolnok, Thököly u. 85; cégjegy-
zékszáma: 16 09 001934; adószáma: 10667602-2-16) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000162/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 13. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Récsei és Társa Termelõ, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(5083 Kengyel, Széchenyi u. 25.; cégjegyzékszáma:
16 09 006971; adószáma: 12892477-2-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
5083 Kengyel, Széchenyi u. 27.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000295/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) K. V. G.-Katona és Társa Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
végelszámolás slatt (5420 Túrkeve, Kisújszállási út 26.;
cégjegyzékszáma: 16 09 007175; adószáma:
12984491-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
K. V. G-Katona és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1.., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000125/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 12. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ZOUNOK-TV Média Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (5000
Szolnok 0149/29/A hrsz.; cégjegyzékszáma:
16 09 008002; adószáma: 13349824-2-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Kõrösi út 1–3.
5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. 15. em. 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000113/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GYURMAN Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (5000 Szolnok, Gyõrfi I. út 12.
4. em. 18.; cégjegyzékszáma: 16 09 008423; adószáma:
13552277-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ALLEGO Vagyon-
kezelõ és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1054 Budapest, Hold
u. 21. II/4., cégjegyzékszáma: 01 09 695300.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-08-000082/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 9. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) Déldom-B Kereskedelmi Betéti Társaság
(7200 Dombóvár, Tanácsköztársaság tér 9.; cégjegyzékszá-
ma: 17 06 006396; adószáma: 22288473-2-17) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7200 Dombóvár, Dombó Pál utca 2/C
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-

lános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi ki-
rendeltség címe: 7601 Pécs, Pf. 378.)
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A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-08-000059/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 17. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) RICONT Vállalkozási és Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7140 Bátaszék,
Szentháromság tér 21.; cégjegyzékszáma: 17 09 001269;
adószáma: 10605778-2-17) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7140 Bátaszék, Budai u. 40
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000127/23. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) VASI ÚJ HÁZ Faipari és Épület-
szerkezeti Gyártó és Kivitelezõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság (9700 Szombathely, Szent Gellért u. 43.
4. em. 17.; cégjegyzékszáma: 18 09 101697; adószáma:
11307174-2-18) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
FA & CK Faipari és Épületszerkezeti Gyártó és Kivite-

lezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9700 Szombathely, Dukai Takács J. u. 1/A
9700 Szombathely, Alpár u. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: APPORT Vagyonér-

tékelõ és Mûszaki-Gazdasági Szolgáltató Kft., 9700
Szombathely, Engels u. 34., cégjegyzékszáma: 18 09
000366.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000162/23. 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) ZEBRA-SZÍN Kereskedelmi Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (9700 Szombathely, Vépi
u. 27.; cégjegyzékszáma: 18 09 106558; adószáma:
13606802-2-18) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
9700 Szombathely, Óperint utca 3.
Jogelõd(ök): RENOVÁL Fõvállalkozói és Kereskedel-

mi Korlátolt Felelõsségü Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyv-

szakértõ és Szaktanácsadó Kft., 9800 Vasvár, Szent-
mihályfalvi u. 19/A, cégjegyzékszáma: 18 09 100615.
(A helyi kirendeltség címe: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok
útja 52.)

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000259/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DEFEND MAX 2000 Vagyonvédel-
mi Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (8200 Veszp-
rém, Móra F. utca 16.; cégjegyzékszáma: 19 06 507826;
adószáma: 21992324-2-19) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
DEFEND MAX 2000 Vagyonvédelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Cég-Felügyelet

Felszámoló, Végelszámoló, Vagyonrendezõ és Csõdke-
zelõ Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 566915.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000483/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 13. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) AERO-PACK Csomagolástechni-
kai és Élelmiszeripari Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8200 Veszprém, Budapest út 8.; cégjegyzékszáma:
19 09 506683; adószáma: 10552931-2-19) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
AERO-PACK Csomagolástechnikai Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8840 Csurgó, József Attila u. 6.
8840 Csurgó, Baksay utca 9/A
8200 Veszprém, Kõhíd utca 1. 4. em. 2.
Jogelõd(ök):
NIVÓ-SPRINT Szervezõ és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
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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.19-08-000084/9. 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) PLANPOWER Mérnökiroda Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (8200 Veszprém, Tulipán
u. 4.; cégjegyzékszáma: 19 09 507138; adószáma:
13110491-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
PLANPOWER Tervezõ és Kivitelezõ Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8200 Veszprém, Vécsey K. u. 6. C ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Cég-Felügyelet

Felszámoló, Végelszámoló, Vagyonrendezõ és Csõdke-
zelõ Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 566915.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000141/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Autó Pajzs Kereskedelmi, Szolgál-
tató és Mûszaki Szakértõ Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (8200 Veszprém, Ács utca 7.; cégjegyzékszáma:
19 09 507268; adószáma: 12702974-2-19) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Ady E. u. 25/A
8200 Veszprém, Viola u. 19.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági

Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7., cégjegy-
zékszáma: 01 09 710659.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000094/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 30. napján jogerõre emelke-

dett végzésével a(z) FREE VILL Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8440 Herend,
Fasor utca 8. 2. em. 1.; cégjegyzékszáma: 19 09 507430;
adószáma: 13228701-2-19) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. 1581 Budapest, Pf. 108, cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041640.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000049/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Imola Speed Szállítási és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8245 Vászoly, Ke-
resztfa utca 16-18.; cégjegyzékszáma: 19 09 507730; adó-
száma: 13318761-2-19) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Jogelõd(ök):
Imola Speed Szállítási és Szolgáltató Betéti Társaság
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
6.Fpk.19-08-000058/17. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Villa Sandahl Mezõgazdasági, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (8261 Badacsony, Római út 199.; cégjegyzékszáma:
19 09 507746; adószáma: 13325121-2-19) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Zrt.,
1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh. 7–8., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 044074. (A helyi kirendeltség címe: 8200
Veszprém, Egyetem u. 9.)

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000223/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 23. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) SAVARIA Fit-Wellness Szolgáltató
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „vég-
elszámolás alatt” (8400 Ajka, Sport utca 2/1.; cégjegy-
zékszáma: 19 09 507919; adószáma: 13389442-2-19) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SAVARIA Fit-Wellness Szolgáltató és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Cég-Felügyelet

Felszámoló, Végelszámoló, Vagyonrendezõ és Csõdke-
zelõ Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 566915.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000105/10. 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) ZOLKA 2002 Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8175 Balaton-
fûzfõ, Széchenyi u. 7.; cégjegyzékszáma: 19 09 508030;
adószáma: 13437167-2-19) 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
6.Fpk.19-08-000189/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GÁZBOY-2003 Épületgépészeti,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (8500 Pápa, Veszprémi út 17.; cégjegyzékszáma:
19 09 508899; adószáma: 13001111-2-19) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8558 Csót, Arany J. utca 19.
8000 Székesfehérvár, Lakatos utca 5. 1. em. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020248/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ALDRIANS Bányászati és
Kereskedelmi Betéti Társaság (8380 Héviz, Vajda Ákos
u. 25/1.; cégjegyzékszáma: 20 06 032426; adószáma:
27670747-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCURS Mana-
ger Befektetõ és Tanácsadó Kft., 8800 Nagykanizsa, Ady
E. u. 4., cégjegyzékszáma: 20 09 063623.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020139/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HI-TECH Trading Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (8943 Bocfölde, Petõfi
utca 27.; cégjegyzékszáma: 20 06 038748; adószáma:
21782857-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
SZD&M Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4024 Debrecen, Gambrinus köz 26. B alagsor
A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági

Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5., cégjegyzékszáma: 14 09 306648.

A Zala Megyei Bíróság
2.Fpk.20-07-020326/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 29. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) INTERÚTÉPÍTÕ Építõipari és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (8900 Zala-
egerszeg, Sport u. 3.; cégjegyzékszáma: 20 09 064162;
adószáma: 11827964-2-20) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 8. 2. em. 19.
Jogelõd(ök):
FUISZ Építõipari Egyéni Cég
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A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

CÉGHIRDETMÉNYEK

Felhívás vagyon értékesítésére

A Délprodukt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(Cg.: [06 09 001253]; 6726 Szeged, Petrozsényi u. 16/4.;
Sáfrány Mihály felszámolóbiztos) mint a MAJSA-
KERESKEDÕHÁZ Kereskedelmi Kft. ,,f. a.” (Cg.:
[03 09 114247]; 6120 Kiskunmajsa, Iskola u. 16.) felszá-
molója, az 1991. évi IL. tv. 49/A. § (1) bekezdése alapján

ismételt nyilvános pályázat

útján kívánja értékesíteni az adós cég vagyonát az alábbiak
szerint:

Az adásvétel tárgya:
Ingatlan
Kiskunmajsa belterület 2715/81. hrsz.-ú, 2000 m2

(Iskola u. 16.) áruház megnevezésû ingatlan 1/1 tulajdoni
hányad.

Az ingatlan irányára : 20 000 000 Ft + áfa.
A pálytázaton való részvétel feltétele:
– 40 napos ajánlati kötöttség vállalása,
– az irányár 5%-ának bánatpénzként történõ befize-

tése a Délprodukt Kft. Erste Bank Rt. szegedi fiókjánál
vezetett 11606002–05654300–06000003 számú szám-
lájára MAJSA-KERESKEDÕHÁZ Kereskedelmi Kft.
„f. a.” megjelöléssel, legkésõbb a pályázat benyújtásá-
nak határidejéig,

– a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó fõbb ada-
tait, az ajánlott áfamentes vételárat, a fizetési feltételekre
vonatkozó nyilatkozatot és fedezetigazolást.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy
– a megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ered-

ménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról dönt-
sön,

– több azonos (10%-on belüli) árajánlat esetén a felszá-
moló ártárgyalást tart, melynek idõpontját és helyét az ér-
dekeltekkel az ártárgyalást megelõzõen írásban közli. A
pályázatok elbírálása során elõnyben részesítjük azon pá-
lyázót, aki vállalja az azonnali készpénzfizetést.

A pályázatok elbírálása során elõnyben részesítjük azon
pályázót, aki vállalja az azonnali készpénzfizetést.

Az írásos pályázati ajánlatokat kettõ példányban, zárt
borítékban MAJSA-KERESKEDÕHÁZ Kereskedel-
mi Kft. „f. a.” Pályázat jeligével, a Délprodukt Kft. (6722
Szeged, Attila u. 11.) irodájában kell benyújtani. Az aján-

latok benyújtási idõpontja: legkésõbb jelen hirdetmény
Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. július 3.) számí-
tott 15. nap 12 óra.

A pályázatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyúj-
tási határidõt követõ 15 napon belül a felszámoló a pályá-
zatokat értékeli, annak eredményérõl az érdekelteket érte-
síti. Az értékelésrõl jegyzõkönyv készül, melyet bármelyik
hitelezõ megtekinthet.

Az elõvásárlásra jogosultak elõvásárlási szándékukat a
pályázat benyújtási határidejéig írásban nyújthatják be.
A meghirdetett vagyontárggyal kapcsolatos felvilágosítás
és a pályázattal kapcsolatos egyéb kérdések tekintetében
rendelkezésre áll: Masa Jenõ a felszámoló megbízottja
[tel.: 06 (62) 426-375].

A BROSS Válságkezelõ Kft. (Cg.: [01 09 666223];
székhely: 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A; levelezési cím:
1276 Budapest, Pf. 77) mint a SZITA-CITY Filmnyo-
mó, Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.:
[01 09 568397]; székhely; 1142 Budapest, Királyhida
u. 19.) felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíti a SZITA-CITY Kft. „f. a.” beszámolójában
szereplõ, magánszeméllyel szembeni 36 987 000 Ft össze-
gû, valamint jogi személyekkel szembeni, el nem ismert
6 823 000 Ft összegû követelését.

Irányár: 500 000 Ft.
A követelésekre együtt és külön-külön is tehetõ ajánlat.
A követelésekkel kapcsolatosan felvilágosítást ad

Csorba Istvánné felszámolóbiztos a 212-0992-es telefon-
számon, munkanapokon 9–12 óra között.

A pályázaton természetes és jogi személyek, jogi sze-
mélyiség nélküli társaságok vehetnek részt.

A pályázat benyújtási határideje: a Cégközlönyben tör-
ténõ megjelenést (2008. július 3.) követõ 15. nap 12 óra.

Bánatpénz: a megajánlott nettó vételár 10%-a.
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– Az ajánlattevõ nevét (cégét), címét (székhelyét), tár-

saságoknál a cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányát
és 30 napnál nem régebbi cégkivonatot.

– A bánatpénz befizetésének igazolását a BROSS Vál-
ságkezelõ Kft. Raiffeisen Banknál vezetett 12067008-
00144495-00100004 számú bankszámlára, a pályázat és a
„bánatpénz” megjelöléssel. A bánatpénz befizetésének ha-
tárideje: a pályázat benyújtásának határideje. A befizetés
teljesítése az a nap, amikor a bank a bánatpénz összegét a
BROSS Válságkezelõ Kft. bankszámláján jóváírja.

– A megajánlott vételárat számmal és betûvel leírva.
– A fizetés módját és határidejét.
– Nyilatkozatot arról, hogy 60 napos ajánlati kötöttsé-

get vállal.
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A pályázat benyújtásának módja és helye: zárt boríték-
ban, „SZITA-CITY” megjelöléssel postán vagy személye-
sen, munkanapokon 8–12 óra között a BROSS Válságke-
zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2. szám alatti
székhelyén.

A személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl elis-
mervényt állítunk ki. A postai úton történõ benyújtás ese-
tén a késve történõ beérkezésért a felszámoló nem vállalja
a felelõsséget.

A pályázat elbírálására a pályázat bontását követõ
10 munkanapon belül kerül sor. Az értékelés során nyertes
az az érvényes pályázat, amelyik a legmagasabb vételárat
tartalmazza. A döntésrõl a pályázók írásban kapnak tájé-
koztatást.

Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesí-
tési kötelezettséget, az értékesítéstõl elállhat, megfelelõ
ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvá-
níthatja.

Az értékesítési eljárás eredménytelenné nyilvánítása a
felszámoló és a SZITA-CITY Kft. „f. a.” számára kártérí-
tési kötelezettséget nem keletkeztet.

A BROSS Válságkezelõ Kft. (Cg.: [01 09 666223];
1015 Budapest, Hattyú u. 3/A; levelezési cím: 1276 Bu-
dapest, Pf. 77) mint a BAU-CENTER-H Építõipari
Fõvállalkozó Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 693241]; szék-
hely: 1047 Budapest, Attila u. 52.) felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az adós társaság Pest Megyei Bí-
róság elõtt érvényesített, összegszerûségében vitatott kö-
vetelését.

Irányár: 800 000 Ft.
A pályázaton természetes és jogi személyek, jogi sze-

mélyiség nélküli társaságok vehetnek részt.
A pályázat benyújtási határideje: a Cégközlönyben tör-

ténõ megjelenést (2008. július 3.) követõ 15. nap 12 óra.
Bánatpénz: a megajánlott vételár 10%-a.
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– Az ajánlattevõ nevét (céget), címét (székhelyét), tár-

saságoknál 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és a cég-
jegyzésre jogosult aláírási címpéldányát, magánszemély
esetén a személyi igazolvány, lakcímkártya másolatát, és a
pályázat két tanúval történõ hitelesítését.

– A bánatpénz befizetésének igazolását a BROSS
Kft. Raiffeisen Bank Rt.-nél vezetett 12067008-
00144495-02100000 számú bankszámlára, a „BAU-
CENTER-H pályázat” és a „bánatpénz” megjelöléssel.
A bánatpénz befizetésének határideje: a pályázat be-
nyújtásának határideje. A befizetés teljesítése az a nap,
amikor a bank a bánatpénz összegét a BROSS Kft.
bankszámláján jóváírja.

– A megajánlott vételárat számmal és betûvel leírva.
– A fizetés módját és határidejét.
– Nyilatkozatot arról, hogy 60 napos ajánlati kötöttsé-

get vállal.
– Az ajánlati kötöttség a pályázatnyertesség értesítésé-

nek kézhezvételét követõ munkanaptól kezdõdik.
A pályázat benyújtásának módja és helye: zárt boríték-

ban ,,BAU-CENTER-H pályázat” megjelöléssel postán,
vagy személyesen, munkanapokon 8–12 óra között a
BROSS Válságkezelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A
fszt. 2. szám alatti székhelyén.

A személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl elis-
mervényt állítunk ki. A postai úton történõ benyújtás ese-
tén a késve történõ beérkezésért a felszámoló nem vállalja
a felelõsséget.

A pályázat elbírálására a pályázat bontását követõ
10 munkanapon belül kerül sor. Az értékelés során nyertes
az az érvényes pályázat, amelyik a legmagasabb vételárat
tartalmazza. A döntésrõl a pályázók írásban kapnak tájé-
koztatást.

Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesí-
tési kötelezettséget, az értékesítéstõl elállhat, megfelelõ
ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvá-
níthatja.

Az értékesítési eljárás eredménytelenné nyilvánítása a
felszámoló és a BAU-CENTER-H Kft. „f. a.” számára kár-
térítési kötelezettséget nem keletkeztet.

A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
mint felszámoló (Cg.: [01 10 044789]; 1075 Budapest,
Kazinczy u. 24–26.) a BIO-FLOTT Környezetépítõ,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ,,f. a.” (Cg.:
[04 09 004416]; 5700 Gyula, Csabai út 9.) tulajdonában ál-
ló alábbi ingatlanokat kínálja

nyilvános pályázat

útján megvásárlásra.
1. A Gyulai Körzeti Földhivatalnál nyilvántartott gyu-

lai 6650/E/l. helyrajzi számú, mûhely megnevezésû ingat-
lan alapterülete: 174 m2.

2. A Gyulai Körzeti Földhivatalnál nyilvántartott gyu-
lai 6650/F/1. helyrajzi számú, iroda és szociális épület,
mûhely megnevezésû ingatlan alapterülete: 63 m2.

3. A Gyulai Körzeti Földhivatalnál nyilvántartott gyu-
lai 6650/G/1. helyrajzi számú, TMK-mûhely megnevezé-
sû ingatlan alapterülete: 17 m2.

A fenti ingatlanok a természetben a Gyula, Csabai út 9.
szám alatt találhatók, egy társasház részei. A társasház kö-
zös tulajdonú telkének mérete 12 598 m2. A fenti ingatla-
nokhoz tartozó, kizárólagosan használt telek mérete
4549 m2.
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Az ingatlanokra kizárólag együttesen lehet ajánlatot
tenni. Az együttes irányár: 10 000 000 Ft, amelyet áfafize-
tési kötelezettség nem terhel. A bánatpénz: 1 000 000 Ft.

A megvásárlásra felkínált ingatlanokért kellékszavatos-
ságot nem vállalunk.

A felszámolás az 1997. augusztus 5-e utáni kezdõ idõ-
pontú felszámolásokra vonatkozó, az 1997. évi XXVII.
törvénnyel átfogóan módosított 1991. évi XLIX. törvény
szerint folyik.

A vételárat a szerzõdéskötéstõl számított 15 napon be-
lül, átutalással kell megfizetni. A beszámítást a csõdtör-
vény kizárja.

A pályázati eljárás részletes feltételeit megállapító, vala-
mint a meghirdetett ingatlanokat részletezõ feltételfüzet a
felszámoló dél-alföldi irodájában (Békéscsaba, Andrássy
út 7. I. 7.) munkanapokon 9–12, pénteken 11 óráig megte-
kinthetõ, illetve megvásárolható. A pályázat érvényességé-
nek feltétele a fentiekben meghatározott összegû bánatpénz
igazolt megfizetése, valamint az ajánlati ár összegének a bá-
natpénzen felüli részérõl kiállított bankgarancia becsatolá-
sa. A bánatpénz akkor tekinthetõ megfizetettnek, amennyi-
ben azt a felszámoló bankszámláján az ajánlattételi határidõ
elõtt 24 órával jóváírták. A pályázati ajánlatban 75 napos
ajánlati kötöttséget kell vállalni.

Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat magyar
nyelven, egy példányban, a pályázóra való utalás nélküli,
zárt, „BIO-FLOTT Kft. f. a. – pályázat” jeligével felirato-
zott borítékban – személyesen, vagy kézbesítõ útján –

2008. július 18-án 10 óráig

a felszámoló dél-alföldi irodájában nyújtsák be. A pályá-
zati ajánlatokat a benyújtás napján és helyszínén, 10 óra
15 perckor, közjegyzõ jelenlétében bontjuk fel. A pályá-
zatbontáson azok a pályázók, akik a bánatpénzt igazoltan
megfizették és a bankgarancia-igazolást becsatolták, vala-
mint határidõben ajánlatot nyújtottak be, részt vehetnek.

A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. Amennyiben a legjobb ajánlati
árat követõ ajánlati ár (ajánlati árak) a legmagasabb ajánla-
ti ár 90%-át eléri (elérik), a felszámoló köteles a pályá-
zók között közjegyzõ jelenlétében nyilvános ártárgyalást
tartani.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányá-
ban a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, és új
pályázatot írhat ki.

További felvilágosítással Zsigmondné Kesiár Katalin
felszámolóbiztos [telefon: 06 (66) 637-400; fax: 06 (66)
637-401) készséggel áll rendelkezésre.

A CSABAHOLDING Kft. (Cg.: [01 09 683720]; leve-
lezési cím: 5600 Békéscsaba, Teleki u. 6.; felszámoló-
biztos: Ézsiás László) mint a SYNAEX Építõipari,

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.:
[04 09 005551]; székhely: 5600 Békescsaba, Med-
nyászky u. 2. I. 9.) kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a nevezett felszámolás alatt álló adós gaz-
dálkodószervezet alábbi ingatlanát:

Békéscsaba, Dózsa György út 42. sz. alatti „egyéb he-
lyiség” megjelölésû, 34 m2 alapterületû ingatlan.

Hrsz.: 2031/A/8.
Irányár: 2 000 000 Ft.
Az irányár az általános forgalmi adót nem tartalmazza.
Az értékesítésre kerülõ vagyontárgy a 06 (66)

454-411-es telefonszámon történt elõzetes egyeztetést
követõen megtekinthetõ. A részletes pályázati feltétele-
ket tartalmazó ismertetõ a felszámoló szervezet, 5600
Békéscsaba, Teleki u. 6. sz. alatti irodájában 5000 Ft
(áfával) összegért átvehetõ, illetve megtekinthetõ.

A pályázati részvétel feltétele a megpályázni kívánt
vagyontárgy irányára 10%-ának megfelelõ bánatpénznek
a CSABAHOLDING Kft. CIB Bank Rt.-nél vezetett
10700165-04411402-51900001 sz. számlájára a SYNA-
EX Kft. „f. a.” nevének megjelölésével történõ befizetése,
illetve az errõl szóló igazolásnak a pályázathoz történõ
csatolása. A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pá-
lyázat esetén 8 banki napon belül kamatmentesen visszafi-
zetésre kerül. A pályázati ismertetõ a felszámoló szervezet
fenti címén munkanapokon 10 és 14 óra között vehetõ át.

A pályázatokat írásban – feladó nélküli, zárt borítékban
– a CSABAHOLDING Kft. Békéscsaba, Teleki u. 6. sz.
alatti címére kérjük leadni. A pályázati borítékra rá kell ír-
ni a SYNAEX Kft. „f. a.” pályázat feliratot.

A pályázatok benyújtásának határideje: a Cégközlöny-
ben történõ megjelenés idõpontját (2008. július 3.) követõ
15. nap 11 óra.

A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, cí-
mét, gazdálkodó szervezet esetén hatályos cégkivonatot, a
cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát, az
ajánlati ár egyértelmû meghatározását, a fizetés módját, az
ajánlat érvényességi idejét, mely nem lehet kevesebb mint
a benyújtási határidõt követõ 60 nap.

A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében törté-
nik. A pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl a pá-
lyázatok bontásától számított 10 napon belül értesítést
kapnak.

A jogosultak elõvásárlási jogukat a Cstv.-ben meghatá-
rozott módon gyakorolhatják.

A felszámoló fenntartja a jogát, hogy a pályázatot meg-
felelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a felszámolónak a
többször módosított 1991. évi IL. tv. vonatkozó rendelke-
zései alapján megfelelõ, azonos értékû ajánlatok esetén
nyilvános ártárgyalást kell tartania.
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Az értékesítés során beszámításra nincs lehetõség.
A felszámolási eljárásra az 1997. évi XXVII. törvénnyel

módosított 1991. évi IL. tv. rendelkezései az irányadók.

A KERSZI Zrt. (Cg.: [01 10 041640]; 1135 Budapest,
Csata u. 11.) mint a Tiszalöki Városgazdálkodási Kht.
„f. a.” (Cg.: [15 14 000093]; 4450 Tiszalök, Bocskai
u. 17.) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság által kije-
lölt felszámolója

nyilvános pályázaton

értékesíti a társaság alábbi vagyontárgyait.
I. Ingatlan
A Tiszalök település határában található a Tiszalök Vá-

ros Önkormányzatának tulajdonában levõ 0537/37.
hrsz.-ú ingatlanon épített, 50 m2 területû „büfé” megneve-
zésû épület, mint felülépítmény. Érvényes bérleti szerzõ-
déssel nem rendelkezik.

Az ingatlan irányára: 400 000 Ft (nettó).
Bánatpénz: 40 000 Ft.
II. Vegyes gépek, berendezések:
Vízszivattyú, kompresszor, bozótvágó, fûkasza, kony-

habútor, sarokcsiszoló, ütvefúró, sövényvágó, fajáték,
bontókalapács.

Irányára: 300 000 Ft (nettó).
Bánatpénz: 15 000 Ft.
III. Pályázati feltételek:
– A pályázat benyújtásának idõpontja:

2008. július 4. 12 óra.

– A pályázatot postai úton kettõs borítékban kell be-
nyújtani, a KERSZI Zrt. (1135 Budapest, Csata u. 11.) cí-
mére.

– A borítékra kérjük ráírni ,,Pályázat a Tiszalöki Város-
gazdálkodási Kht. f a. vagyontárgyaira”.

– A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a benyúj-
tás idõpontjáig a pályázatban megjelölt bánatpénz befi-
zetésre kerüljön a Tiszalöki Városgazdálkodási Kht.
„f. a.” pénztárába (Nyíregyháza, Jókai tér 3. II. 7.).

– A nyertes pályázónak a vételárat a szerzõdéskötéskor
kell megfizetni.

– Az ajánlatok 5 munkanapon belül elbírálásra kerül-
nek. Ha több megfelelõ, azonos értékû pályázat érkezik, a
felszámoló ártárgyalást tart, amelynek feltételeit írásban
közli a pályázókkal. A nyertes pályázóval az adásvételi
szerzõdést 15 napon belül megkötjük. A bánatpénz a vétel-
árba beszámít, eredménytelen pályázat esetén 8 napon be-
lül visszafizetésre kerül.

– A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendel-
kezõk figyelmét, hogy elõvásárlási jogukat a pályázat be-
nyújtásának idõpontjáig írásban gyakorolhatják.

– A meghirdetett vagyontárgyak elõzetesen egyeztetett
idõpontban személyesen megtekinthetõk.

– A felszámoló fenntartja a jogot, hogy a pályáza-
tot megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvá-
nítsa.

– A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ Kató
Lajosnétól kérhetõ a 06 (42) 500-077-es telefonszámon.

A BIS Csõdgondnok és Tanácsadó ZRt. (Cg.:
[01 10 043489]; 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C) mint
a KOMPLETT BAU-TEAM Építõipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.”
(Cg.: [01 09 269050]; 1108 Budapest, Gõzmozdony u. 8.
VII. 27.) adós felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós tulajdonát képezõ alábbi vagyont:
Ford Transit típusú tehergépjármû (gyártási év 1999,

telj.: 54 kW, 2495 cm3, dízel) 1 800 000 Ft irányáron, a
meghirdetett ár az áfa összegét nem tartalmazza.

A felszámoló a meghirdetett gépkocsit megtekintett ál-
lapotban adja el, annak mûködõképes állapotáért felelõs-
séget nem vállal, a kellékszavatosságot kizárja.

Tájékoztatást ad: Kardinál Tiborné felszámolóbiztos, a
202-5580-as telefonszámon.

A pályázaton történõ részvétel feltétele a 180 000 Ft
összegû bánatpénz befizetése a pályázat benyújtásának ha-
tárnapjáig a felszámoló BIS ZRt. 11600006-00000000-
25146336 számú számlájára, vagy az ennek megfelelõ
készpénz felszámoló pénztárába történõ befizetése.

A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályá-
zat esetén 10 napon belül kamatmentesen visszafizetésre
kerül.

A pályázatokat tértivevényes levéllel a felszámoló cí-
mére (BIS ZRt., 1276 Budapest, Postafiók 27) kérjük meg-
küldeni, vagy személyesen, az 1123 Budapest, Ráth
György u. 1/C fszt. 3. alatti irodájába beadni munkanapo-
kon 10 órától 14 óráig. A borítékra írják rá: ,,KOMPLETT
BAU-TEAM Kft. f. a. Pályázat”.

A pályázatok beérkezésének határideje:

2008. július 21. 12 óra.

A borítékon, amely a pályázatot tartalmazza, más felirat
nem lehet, ha beküldése postán történik, akkor a pályázati
borítékot egy másik borítékban kell elhelyezni.

A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, cí-
mét, gazdálkodószervezet esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát másolatban, az ajánlati ár egyértelmû meg-
határozását, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi ide-
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jét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidõt
követõ 30 nap.

A felszámoló értesíti az elõvásárlási joggal rendelke-
zõket, hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályá-
zat keretében gyakorolhatják.

A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében törté-
nik, a fenti benyújtási határidõt követõ 10 napon belül.
A pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl a bontást
követõ idõponttól számított 10 napon belül értesítést kap-
nak. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem
jelent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló fenntartja a jogot arra, hogy a 10%-on be-
lüli árat ajánlók között ártárgyalást tartson, illetve – meg-
felelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvánítsa a
pályázatot.

Az adásvételi szerzõdésnek a pályázat nyertesével törté-
nõ megkötésének végsõ határideje: 2008. augusztus 21.

A BIS Csõdgondnok és Tanácsadó ZRt. (Cg.:
[01 10 043489]; 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C) mint
a GREAT UNITED TRADING HUNGARY Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
„f. a.” (Cg.: [01 09 703574]; 1132 Budapest, Váci út 18.)
adós felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát
képezõ alábbi vagyonát:

Felsõruházati ruhanemû készlet és használt üzleti be-
rendezések 2 000 000 Ft irányáron, a meghirdetett ár az áfa
összegét nem tartalmazza.

A felszámoló a meghirdetett vagyonelemeket megtekin-
tett állapotban értékesíti, a berendezések mûködõképes ál-
lapotáért felelõsséget nem vállal, a kellékszavatosságot ki-
zárja.

Tájékoztatást ad: Kardinál Tiborné a 202-5580-as tele-
fonszámon.

A megtekintés kizárólag a felszámolóval elõzetesen
egyeztetett idõpontban lehetséges.

A pályázaton történõ részvétel feltétele a 200 000 Ft
összegû bánatpénz befizetése a pályázat benyújtásának ha-
tárnapjáig a felszámoló BIS ZRt. 11600006-00000000-
25146336 számú számlájára, és az errõl szóló igazolásnak
a pályázathoz történõ csatolása.

A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat
esetén 10 napon belül kamatmentesen, a banki költség le-
vonása után visszafizetésre kerül.

A pályázatokat tértivevényes levéllel a felszámoló cí-
mére (BIS ZRt., 1276 Budapest, Postafiók 27) kérjük meg-
küldeni, vagy személyesen, az 1123 Budapest, Ráth
György u. 1/C fszt. 3. szám alatti irodájába beadni munka-
napokon 10 órától 14 óráig. A borítékra írják rá: ,,GREAT
UNITED TRADING HUNGARY Kft. f. a. Pályázat”.

A pályázatok beérkezésének határideje:

2008. július 21. 12 óra.

A borítékon, amely a pályázatot tartalmazza, más felirat
nem lehet. Ha beküldése postán történik, akkor a pályázati
borítékot egy másik borítékban kell elhelyezni.

A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, cí-
mét, gazdálkodószervezet esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát másolatban, az ajánlati ár egyértelmû meg-
határozását, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi ide-
jét, amely nem lehet kevesebb mint a benyújtási határidõt
követõ 30 nap.

A felszámoló értesíti az elõvásárlási joggal rendelke-
zõket, hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályá-
zat keretében gyakorolhatják.

A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében törté-
nik, a fenti benyújtási határidõt követõ 10 napon belül.
A pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl a bontást
követõ idõponttól számított 10 napon belül értesítést kap-
nak. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem
jelent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló fenntartja a jogot arra, hogy a 10%-on be-
lüli árat ajánlók között ártárgyalást tartson, illetve – meg-
felelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvánítsa a
pályázatot.

Az adásvételi szerzõdésnek a pályázat nyertesével törté-
nõ megkötésének végsõ határideje: 2008. augusztus 21.

A BIS Csõdgondnok és Tanácsadó ZRt. (Cg.:
[01 10 043489]; Budapest, Ráth György u. 1/C) mint a
VIL-TOOLS MAGYARORSZÁG Szerszámgyártó és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.”
(Cg.: [01 09 724857]; székhelye: 1204 Budapest, Török
Flóris u. 116.) adós felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát
képezõ alábbi vagyont:

SKODA OCTAVIA 1.8 T ELEGANCE (gyártási év
2002, telj.: 110 kW, benzines) 2 200 000 Ft irányáron, a
meghirdetett ár az áfa összegét nem tartalmazza.

A felszámoló a meghirdetett gépkocsit megtekintett ál-
lapotban adja el, annak mûködõképes állapotáért felelõs-
séget nem vállal, a kellékszavatosságot kizárja.

Tájékoztatást ad: Kardinál Tiborné vezérigazgató a
202-5580-as telefonszámon.

A pályázaton történõ részvétel feltétele a 220 000 Ft
összegû bánatpénz befizetése a pályázat benyújtásának ha-
tárnapjáig a felszámoló BIS ZRt. 11600006-00000000-
25146336 számú számlájára, vagy az ennek megfelelõ
készpénz felszámoló pénztárába történõ befizetése.
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A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályá-
zat esetén 10 napon belül kamatmentesen visszafizetésre
kerül.

A pályázatokat tértivevényes levéllel a felszámoló cí-
mére (BIS zRt., 1276 Budapest, Postafiók 27) kérjük meg-
küldeni, vagy személyesen, az 1123 Budapest, Ráth
György u. 1/C fszt. 3. szám alatti irodájába beadni munka-
napokon 10 órától 14 óráig. A borítékra írják rá: ,,VIL-
TOOLS Kft. f. a. Pályázat”.

A pályázatok beérkezésének határideje:

2008. július 21. 12 óra.

A borítékon, amely a pályázatot tartalmazza, más felirat
nem lehet. Ha beküldése postán történik, akkor a pályázati
borítékot egy másik borítékban kell elhelyezni.

A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, cí-
mét, gazdálkodószervezet esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát másolatban, az ajánlati ár egyértelmû meg-
határozását, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi ide-
jét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidõt
követõ 30 nap.

A felszámoló értesíti az elõvásárlási joggal rendelke-
zõket, hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályá-
zat keretében gyakorolhatják.

A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében törté-
nik, a fenti benyújtási határidõt követõ 10 napon belül. A
pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl a bontást kö-
vetõ idõponttól számított 10 napon belül értesítést kapnak.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent
értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló fenntartja a jogot arra, hogy a 10%-on be-
lüli árat ajánlók között ártárgyalást tartson, illetve – meg-
felelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvánítsa a
pályázatot.

Az adásvételi szerzõdésnek a pályázat nyertesével törté-
nõ megkötésének végsõ határideje: 2008. augusztus 21.

A CSABAHOLDING Kft. (Cg.: [01 09 683720]; 1146
Budapest,Thököly út 59/A) mint a NAGY HÚS Feldoldo-
zó és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.: [14 09 302965];
8840 Csurgó, József A. u. 8.) adós kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a nevezett felszámolás alatt álló szervezet
alábbi, jelenleg bérleti szerzõdéssel hasznosított vagyon-
tárgyait:

Csurgó belterület 821. hrsz. alatt nyilvántartott „vágó-
híd és udvar” megnevezésû ingatlan és a beépített teljes
vágóhídi technológia, valamint 820. hrsz. alatti „beépítet-

len terület” megjelölésû ingatlan, melyek együttes irány-
ára: 130 000 000 Ft + áfa.

A vagyontárgyakra kizárólag együttesen lehet érvényes
ajánlatot tenni. A nyilvános értékesítésen tulajdonjogot
szerzõ pályázó az adóssal szemben beszámítással nem él-
het.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyak a felszámolóval
történt elõzetes egyeztetést követõen megtekinthetõk a fel-
számolóbiztos, vagy az általa írásban meghatalmazott sze-
mély jelenlétében. Az értékesítéssel kapcsolatban tájékoz-
tatást ad Simon József felszámolóbiztos [telefon: 06 (30)
235-0736, 06 (72) 214-120].

A pályázaton történõ részvétel feltétele 10 000 000 Ft
bánatpénznek a felszámoló CSABAHOLDING Kft. CIB
Bank Rt.-nél vezetett 10700165-04411402-52200005 szá-
mú számlájára történõ befizetése, illetve az errõl szóló iga-
zolásnak a pályázathoz történõ csatolása. Fizetéskor, illet-
ve átutaláskor a bizonylatra kérjük ráírni: „NAGY HÚS
Kft. f. a. pályázat bánatpénz”.

A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat
esetén 8 banki napon belül kamatmentesen visszafizetésre
kerül. A pályázatban kérjük megjelölni, hogy sikertelen
pályázat esetén milyen bankszámlaszámra kérik a bánat-
pénz visszautalását.

A pályázatokat a felszámoló budapesti székhelyén:
CSABAHOLDING Kft. (1146 Budapest, Thököly út 59/A
I. 3.), vagy pécsi irodájában (7633 Pécs, Endresz Gy. u. 2.
I. em.) kérjük postai úton, vagy személyesen beadni, sze-
mélyes beadás esetén munkanapokon 10–12 óra között.
A borítékra írják rá: ,,NAGY HÚS Kft. f. a. pályázat”.
A pályázatok beérkezésének végsõ határideje jelen pályá-
zat Cégközlönyben történõ közzétételét (2008. július 3.)
követõ 15. nap 12 óra.

A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, cí-
mét, gazdálkodószervezet esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát, a nettó ajánlati ár egyértelmû meghatározá-
sát, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi idejét, amely
nem lehet kevesebb mint a benyújtási határidõt követõ
30 nap.

A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében törté-
nik, a pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl értesí-
tést kapnak.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról
döntsön.

Amennyiben több megfelelõ, vagy a vételár vonatkozá-
sában legfeljebb 10%-kal eltérõ pályázat érkezik, a pályá-
zat kiírója nyilvános ártárgyalást tart, melyrõl az érdekel-
teket értesíti.

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (Cg.:
[01 10 042854]; 1055 Budapest, Szent István krt. 1.)
mint az FSZV. Építõipari és Kereskedelmi Betéti
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Társaság „f. a.” (Cg.: [01 06 213217]; 1222 Budapest,
Sörház u. 10.) Pest Megyei Bíróság által kijelölt felszá-
molója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát
képezõ alábbi vagyonelemeket:

1. Különbözõ alkoholos és nem alkoholos italokból és
palackokból álló készlet.

A becsült érték: 500 000 Ft + áfa.
A bánatpénz: 50 000 Ft.
2. Suzuki Baleno Wagon 1.8 16V GTX személygép-

jármû.
– 1998. szeptember havi elsõ nyilvántartásba vétel.
– 2008. november hóig érvényes mûszaki vizsga.
– 217 364 futott km.
A becsült érték: 300 000 Ft + áfa.
A bánatpénz: 30 000 Ft.
A felszámoló a vagyoni elemeket elsõsorban egy egy-

ségként kívánja értékesíteni.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megjelölt összegû bánatpénz befizetése az ÁFI Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Zrt. UniCredit Bank Rt.-nél ve-
zetett 10900035-00000002-96040018 számú bankszámlá-
jára történhet, legkésõbb a pályázat benyújtásának határ-
idejéig.

– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 40 napig fenntartja.

– A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a
pályázó fõbb adatait, az ajánlott vételárat, a bánatpénz be-
fizetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó
nyilatkozatot.

– Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban, 2 pél-
dányban ,,FSZV. PÁLYÁZAT” jeligével a a felszámoló-
biztos, 1055 Budapest, Szent István körút 1. szám alatti tit-
kárságán kell benyújtani jelen közlemény Cégközlönyben
való megjelenését (2008. július 3.) követõ 15. nap legké-
sõbb 12 óráig, vagy postai úton eljuttatni az 1399 Buda-
pest, Pf. 701/313 címre úgy, hogy a küldemény a megjelölt
határidõig a felszámoló irodájába beérkezzen.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ered-

ménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön,
– a legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók között ártár-

gyalás keretében döntsön az eljárásra vonatkozó csõdtör-
vény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevéte-
lével,

– a teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdés
létrejöttének, és a birtokbaadásnak is elõfeltétele,

– a jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem
jelent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy ezen szándékukat – jogosultságuk igazolása mellett –
a pályázat beadási határidejéig írásban adják le.

A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem válla-
lunk, beszámítást nem fogadunk el.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ munkanapokon 9–12 óra között az alábbi helyszínen:
1055 Budapest, Szent István körút 1., dr. Lásztity
Alexandra. Telefon: 06 (1) 302-3422.

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (Cg.:
[01 10 042854]; 1055 Budapest, Szent István krt. 1.) mint a
SHANNON TRAVEL Utazási Iroda Kft. „f. a.” (Cg.:
[01 09 699539]; 1077 Budapest, Jósika u. 2.) Fõvárosi Bí-
róság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát
képezõ tárgyi eszközöket és készleteket (irodabútor, ide-
gen nyelvû utazási prospektus, térképek).

A felszámoló a tárgyi eszközöket és készleteket egy
egységként kívánja értékesíteni.

A készlet becsült értéke: 350 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 35 000 Ft.
A készlet listája elõzetes idõpont-egyeztetés után, a fel-

számoló irodájában megtekinthetõ.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megjelölt összegû bánatpénz befizetése az ÁFI Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Zrt. UniCredit Bank Rt.-nél ve-
zetett 10900035-00000002-96040018 számú bankszámlá-
jára történhet, legkésõbb a pályázat benyújtásának határ-
idejéig.

– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 40 napig fenntartja.

– A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a
pályázó fõbb adatait, az ajánlott vételárat, a bánatpénz be-
fizetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó
nyilatkozatot.

– Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban 2 pél-
dányban ,,SHANNON TRAVEL PÁLYÁZAT” jeligével
a felszámolóbiztos, 1055 Budapest, Szent István körút 1.
szám alatti titkárságán kell benyújtani jelen közlemény
Cégközlönyben való megjelenését (2008. július 3.) követõ
15. nap legkésõbb 12 óráig, vagy postai úton eljuttatni az
1399 Budapest, Pf. 701/313 címre úgy, hogy a küldemény
a megjelölt határidõig a felszámoló irodájába beérkezzen.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ered-

ménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön,
– a legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók között ártár-

gyalás keretében döntsön az eljárásra vonatkozó csõdtör-
vény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevéte-
lével,

– a teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdés
létrejöttének, és a birtokba adásnak is elõfeltétele,

– a jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem
jelent értékesítési kötelezettséget.
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A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy ezen szándékukat – jogosultságuk igazolása mellett –
a pályázat beadási határidejéig írásban adják le.

A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem válla-
lunk, beszámítást nem fogadunk el.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ munkanapokon 9–12 óra között az alábbi helyszínen:
1055 Budapest, Szent István körút 1., dr. Lásztity
Alexandra, tel.: 06 (1) 302-3422.

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]; székhe-
lye: 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:

1. Hajmáskér belterület 1/27. hrsz. alatti, 877 m2-es be-
építetlen terület megnevezésû ingatlan.

2. Hajmáskér belterület 448/7. hrsz. szám alatti,
1509 m2-es használati út terület megnevezésû ingatlan.

Becsült érték: 500 000 Ft.
Bánatpénz: 50 000 Ft.
A felszámoló az ingatlanokat egy egységként kívánja

értékesíteni.
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 számított 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. július 3.) követõ 15. na-
pon, legkésõbb 12 óráig, vagy postai úton eljuttatni a Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Zrt. (1055 Budapest, Szent Ist-
ván krt. 1.) címére.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: a pályázó nevét, lak-
helyét, székhelyét, a megajánlott bruttó és nettó vételárat, a
vállalt fizetési feltételeket, a vételár fedezetének igazolását.
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási határ-
idõtõl 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 birtokba adásnak 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.
július 17-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 információ kérhetõ
hétköznap 9 és 12 óra között a 302-3422-es telefonszá-
mon, felszámolóbiztos: Kozári Richárd.

A HELP Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
(Cg.: [18 09 000505]; 9700 Szombathely, Kiskar u. 1.)
mint a VASI Mix-Bau Építõipari Kft. (Cg.:
[18 09 106441]; 9500 Celldömölk, Kolozsvári út 18.; adó-
szám: [13547589-2-18]) a Vas Megyei Bíróság 5. Fpk.
18-06-000118/9. számú végzésével kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ, a forgalomból kivont, JHX-687 forgal-
mi rendszámú, VOLKSWAGEN gyártmányú, TRANS-
PORTER T4 típusú, 1996-os gyártási évû, platós teher-
gépkocsit.

Irányár: 1 250 000 Ft + áfa (egymillió-kettõszázötven-
ezer forint + áfa).

Bánatpénz: 150 000 Ft (egyszázötvenezer 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.

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.

A gépjármû elõzetesen egyeztetett idõpontban megte-
kinthetõ és megvizsgálható.

2008/28. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 4063



Az értékesítésre kerülõ gépjármûért a felszámoló kel-
lékszavatosságot nem vállal, azt a pályázó megtekintett és
megvizsgált állapotban veszi meg.

A teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdés
létrejöttének, a tulajdonjog megszerzésének, és a gépjár-
mû birtokba adásának elõfeltétele.

A pályázatokat legkésõbb – az ajánlott vételár és a fize-
tési mód megjelölésével – a Cégközlönyben való megjele-
néstõl (2008. július 3.) számított 15. napon délelõtt 10 órá-
ig kérjük írásban, személyesen vagy postai úton benyújta-
ni a felszámoló szombathelyi irodájába: 9700 Szombat-
hely, Kiskar u. 1. (postacím: HELP Kft. 9701 Szombat-
hely, Pf. 67) vagy a zalaegerszegi irodájába: (postacím:
HELP Kft. 8901 Zalaegerszeg, Pf. 19).

A zárt borítékra kérjük ráírni: ,,VASI Mix-Bau Kft. f. a.
Pályázat”.

A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 20 munkanapon belül megtörténik.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az aján-
lattevõk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül
sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését meg-
elõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

Bõvebb felvilágosítás kapható dr. Szabó Ernõ felszá-
molóbiztostól, a 06 (92) 510-466, 06 (92) 321-236-os tele-
fonszámokon [telefax: 06 (92) 510-426].

A MAROSHOLDING Tanácsadó Kft. (Cg.:
[01 09 870092]; 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7. B ép.;
levelezési címe: 6701 Szeged, Pf. 1159) mint a
BOND-PLASTIC Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.:
[07 09 010067]; 8111 Seregélyes, Fõ u. 245.) Fejér Me-
gyei Bíróság 7. Fpk. 07-07-000344/7. számú végzésével
kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodószervezet tu-
lajdonát képezõ CITROËN JUMPY 2,0 HDI gépjármûvet.

Irányár: 1 500 000 Ft + áfa.
Az értékesítésre kerülõ gépjármû megtekinthetõ a 06 (1)

303-9538 vagy a 06 (20) 974-3714-es telefonszámokon,
Nagy Mihály felszámolóbiztossal történõ elõzetes egyez-
tetés után.

A pályázatot BOND-PLASTIC Kft. „f. a.” „vételi aján-
lat” megjelölésû zárt borítékban, 1 eredeti példányban kell
benyújtani, legkésõbb jelen hirdetmény Cégközlönyben
való közzétételétõl (2008. július 3.) számított 15. napon
déli 12 óráig az alábbiak szerint:

– személyesen a felszámoló MAROSHOLDING Kft.
területi irodájában: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/B
VII. ép. II. 243.),

– vagy igazolt postára adással, ajánlott postai külde-
ményben (6701 Szeged, Pf. 1159).

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhe-
lyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tiszt-
ségviselõ(k) aláírási címpéldányát, a megajánlott vétel-
árat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy
az ajánlattevõ 30 napos ajánlati kötöttséget vállal, vala-
mint a vételár fedezetének igazolását.

Az ajánlat érvényességének feltétele a meghirdetett
irányár 10%-ának megfelelõ bánatpénz elõzetes, kész-
pénzben történõ megfizetése a pályázat beadási határidejé-
nek lejártáig.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 munkanapon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
A bontási határidõt követõ 8 munkanapon belül a felszá-
moló az ajánlatokat értékeli. A beérkezett ajánlatok alap-
ján a felszámoló értesíti az ajánlattevõket.

Amennyiben több azonos értékû, illetve 10%-kal eltérõ
ajánlat érkezik, a felszámoló a pályázat nyertesének eldön-
tésére ártárgyalást tart.

Az eredménytelen pályázó részére a felszámoló a befi-
zetett bánatpénz összegét az eredményhirdetést követõ
8 munkanapon belül visszafizeti.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányá-
ban a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.

A felszámoló a hatályos, többször módosított 1991. évi
XLIX. tv. (Cstv.) 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 MAROSHOLDING Tanácsadó Kft. (cégjegyzék-
szám: [01 09 870092]; 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7.)
mint az S & Q 55 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (cégjegyzékszáma:
[03 09 113732]; 6000 Kecskemét, Dobó krt. 8.) felszá-
molója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló szervezet alábbi
készletét.

140 tonna feldolgozatlan libatoll.
Irányár: 8 000 000 Ft + áfa.
Az értékesítésre kerülõ készlet pályázati tájékoztatója a

pályázati hirdetmény Cégközlönyben történõ megjelenését
követõen megtekinthetõ a MAROSHOLDING Kft., Sze-
ged, Deák F. u. 4. fszt. 1. szám alatti irodájában, a 06 (62)
484-690-es telefonszámon történõ elõzetes egyeztetés
után.
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A pályázaton való részvétel feltételei:
– 900 000 Ft bánatpénz megfizetése a pályázati tájé-

koztatóban szereplõ számlaszámra.
– 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. július 3.) számított 15. napig
1 példányban kell beérkezni, illetve a 15. napon 12 óráig
leadni a MAROSHOLDING Kft., 6720 Szeged, Deák F.
u. 4. fszt. 1. sz. alatti címére.

– Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a boríté-
kon kérjük feltüntetni: S & Q 55 Kft. „f. a.” PÁLYÁZAT.

– Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, szék-
helyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult
tisztségviselõ aláírási címpéldányát, a megajánlott vétel-
árat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy
az ajánlattevõ 90 napos ajánlati kötöttséget vállal, a vételár
fedezetének igazolását.

– Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz
megfizetését.

– A pályázat bontására közjegyzõ jelenlétében, a pá-
lyázati leadási határidõ lejárta után 30 napon belül ke-
rül sor.

– A pályázat eredményérõl a felszámoló a bontástól
számított 30 napon belül írásban értesíti az ajánlattevõket.

– Az elõvásárlási jog gyakorlására jogosultak jogosult-
ságukat – a jogosultság igazolásával együtt – az ajánlat be-
nyújtásának idõpontjáig jelenthetik be a felszámolónál.

A Cstv. 49/A. § (4) bekezdés alapján a felszámoló a pá-
lyázatot megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek
nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelõ,
azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb
10%-kal eltérõ) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók
között nyilvános ártárgyalást tart. Ennek helyérõl és idejé-
rõl, szabályairól írásban értesíti az ajánlattevõket.

A Cstv. 49. § (4) bekezdésében foglaltak alapján tulaj-
donjogot vagy más vagyoni értékû jogot szerzõ fél a nyil-
vános értékesítésen az adóssal szemben beszámítással nem
élhet.

A felszámoló a hatályos 1991. évi IL. törvény 49/C. §
(2) bekezdés alapján felhívja az esetleges érdekelteket elõ-
vásárlási joguk gyakorlására, és kéri, hogy a jog gyakorlá-
sára irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határ-
idejéig írásban jelentsék be.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ munkanapokon 9–12 óra között Szabó Tibortól, a
06 (62) 484-690-es telefonszámon.

Az AGRO-ALBA Zrt. (Cg.: [01 10 043170]; 1055 Buda-
pest, Balassi Bálint u. 9–11. IV. 2.) mint a TOP-BAU Kft.
„f. a.” (Cg.: [10 09 027379]; 3359 Tenk, II. Rákóczi

Ferenc u. 2.; adószám [10481150-2-10]) felszámolója az
1991. évi IL. törvény 49/A. § (1) bekezdése alapján

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja az alábbi követelést:
1. Az értékesítésre kerülõ követelés:
A TOP-BAU Kft. „f. a.” felperesnek a STRABAG Építõ

Zrt.-vel (1135 Budapest, Szegedi út 35–37.) alperessel
szembeni, vállalkozói díj jogcímén fennálló bruttó
684 738 505 Ft és 2007. július 1-jétõl számított késedelmi
kamatai összegû követelés, amely vonatkozásában peres
eljárás van folyamatban a Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara mellett szervezett állandó választottbíróság elõtt.

A követelés a Ptk. 330. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
kifejezetten bizonytalan követelésként kerül értékesítésre,
amelyért a felszámoló a Ptk. 330. § (1) bekezdés b) pontja
értelmében a kezesi felelõsséget kizárja. A pályázónak tu-
domásul kell vennie, hogy a követelés érvényesítése bi-
zonytalan, kétes, a bizonyítás a perben a felperes kötele-
zettsége.

A jelen ajánlattételi felhívás terjedelmi korlátaira tekin-
tettel a kiíró a meghirdetett követelésállomány leírását, va-
lamint az ajánlattétel és értékelés feltételeit tájékoztatófü-
zetben közli, amely az AGRO-ALBA Zrt. székhelyén
(1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11 IV. 2.) munkana-
pokon 9–14 óra között tekinthetõ és vásárolható meg, pél-
dányonként 100 000 Ft + áfa vételárért legkésõbb a jelen
hirdetmény megjelenését követõ 14. nap 14 órájáig.

2. Az értékesítés feltételei:
A pályázó a pályázat benyújtásával egyidejûleg a meg-

ajánlott vételár 5%-át átutalással bánatpénzként köteles a
felszámoló HBW Express Takarékszövetkezetnél vezetett
16200010-63474093 bankszámlájára befizetni.

A bánatpénz az eredménnyel pályázó szerzõdéskötése-
kor a vételárba beszámít.

3. Az ajánlatok benyújtása és egyéb feltételek:
Az ajánlatot pályázat útján, írásban kell benyújtani, sze-

mélyesen ,,TOP-BAU pályázat” megjelöléssel a felszá-
moló, 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11. IV. 2. sz.
alatti székhely irodájában. Postai úton benyújtott pályáza-
tokat a felszámoló nem fogad el. A pályázat benyújtásá-
nak végsõ idõpontja a jelen hirdetménynek a Cégközlöny-
ben való megjelenését (2008. július 3.) követõ 15. nap
12 órája.

A pályázatok közjegyzõ jelenlétében kerülnek felbon-
tásra, melyeket a felszámoló a pályázat benyújtására nyit-
va álló határidõ utolsó napjától számított 25 napon belül
bizottsági ülésen bírálja el, amelyrõl jegyzõkönyv készül.

Nem természetes személy pályázónak igazolnia kell hi-
telt érdemlõ módon a nyilvántartásba vételét.

Az elõvásárlásra jogosultak a pályázati határidõig je-
lenthetik be elõvásárlási szándékukat. A Cstv. 49/A. §
(4) bekezdése értelmében több megfelelõ, azonos értékû
(a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ) aján-
lat esetén ártárgyalásra kerül sor. A felszámoló fenntartja a
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jogot, hogy a pályázatot, az ártárgyalást, megfelelõ pályá-
zat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja,
amely jogcímen a felszámolóval szemben semmilyen kár-
térítési, kártalanítási igény nem érvényesíthetõ.

A pályázattal kapcsolatosan bõvebb felvilágosítást
dr. Ádám Beáta felszámolóbiztosnál, a 354-0985-ös tele-
fonszámon, vagy személyesen a felszámoló székhelyén,
munkaidõben lehet kapni.

A CASH & LIMES Vagyonkezelõ és Felszámoló ZRt.
(Cg.: [01 10 043611]; 1146 Budapest, Cházár A. út 9.)
mint az ELETTRONICA HUNGARY Elektrotechnikai
és Elektromechanikai Gyártó és Kereskedelmi Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.: [18 09 103823];
9800 Vasvár, Alkotmány út 107–109.; adószáma:
[12150346-2-18]), a Vas Megyei Bíróság az 5. Fpk.
18-07-000099/16. számú határozatával kijelölt felszámo-
lója, a többször módosított 1991. évi IL. tv. (Cstv.) hatá-
lyos rendelkezései alapján

nyilvános pályázat

keretében értékesítésre hirdeti meg adós társaság – a pá-
lyázati kiírásban részletesen felsorolt, és ismertetett – kizá-
rólagos tulajdonát képezõ alábbi vagyontárgyait:

Kábelköteggyártáshoz használatos gépek, eszközök és
egyéb ingóságok.

Irányár: 2 000 000 Ft, amely összeg a 20%-os áfát nem
tartalmazza. Az áfa megfizetésére a vevõ kötelezett.

Bánatpénz: 200 000 Ft.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– A részletes pályázati kiírásban foglaltak megismeré-

se és elfogadása,
– a felkínált vagyonelemekhez tartozó, az irányár

fentiekben meghatározott mértékû bánatpénz befize-
tése, vagy letétbe helyezése,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredmény-

telennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról döntsön,
– amennyiben érkezik megfelelõ ajánlat, de a legjobb

ajánlati árat követõ ajánlati ár a legmagasabb ajánlati ár
90%-át eléri, a felszámoló a pályázók között nyilvános ár-
tárgyalást tart. Az ártárgyalásra a felszámoló azokat az
ajánlattevõket hívja meg, akiknek az ajánlati ára a legma-
gasabb ajánlati ár 90%-át elérte. A nyilvános ártárgyalás
idõpontjáról, helyszínérõl és feltételeirõl a felszámoló ér-
tesítést küld.

– Az írásos pályázati ajánlatokat 2 példányban, zárt bo-
rítékban ,,ELETTRONICA Kft. f. a. VÉTELI AJÁNLAT”
jeligével a felszámoló cég Vas megyei irodájában (9970

Szentgotthárd, Széchenyi út 3.) kell személyesen, vagy
postai úton benyújtani úgy, hogy azok legkésõbb

2008. július 21-én 10–12 óra között

átvételre kerülhessenek.

A pályázat bontása 2008. július 21-én 14 órakor köz-
jegyzõ jelenlétében történik.

A pályázat elbírálása 10 napon belül megtörténik.
Az elõvásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesíté-

sen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult
vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.

A törvény a beszámítás lehetõségét kizárja.
A pályázati feltételeket tartalmazó „pályázati kiírás”

Pochán Miklós felszámolóbiztostól, elõzetes telefon-
egyeztetés alapján [tel.: 06 (94) 380-058, vagy 06 (30)
946-4710] ingyenesen átvehetõ.

A vagyontárgyak megtekintésére – idõpont-egyeztetés
után – a felszámoló lehetõséget biztosít.

A CONCUR Befektetési Kft. (Cg.: [01 09 068182]; 1066
Budapest, Teréz krt. 6.) mint a Metal-Acél Szerkezetek
Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.: [01 09
713153]; 1127 Budapest, Budafoki út 183.; adószáma:
[12982554-2-43]) felszámolója az 1991. évi IL. törvény
49/A. § (1) bekezdés alapján

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja az alábbi vagyontárgyakat:
1. Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyak:
Az ingatlan-nyilvántartásban 170187/22/B/1. helyrajzi

számon nyilvántartott, természetben az 1203 Budapest,
Vízisport u. 21. B épület, pinceszint 3. szám alatt található
ingatlan 4/14 tulajdoni hányada. A 4/14 tulajdoni hányad
4 db garázshely, az ezen a címen lévõ teremgarázsban. Egy
garázshely alapterülete 12,4 m2.

Az ingatlanhányad a Metal-Acél Szerkezetek „f. a.” tu-
lajdonában áll.

A felszámoló garázshelyenként 1 300 000 Ft + áfa (egy-
millió-háromszázezer forint + áfa) alatti ajánlatot nem fo-
gad el.

2. Az értékesítés feltételei:
A fizetés készpénzfizetéssel történhet, egy összegben

vagy részletben. A pályázó a pályázat benyújtásával egy-
idejûleg garázshelyenként 300 000 Ft + áfa (háromszáz-
ezer forint + áfa) bánatpénzt köteles a felszámolónál letét-
be helyezni, vagy átutalni a felszámoló BB Rt.-nél vezetett
10102086-76434602-00000000 sz. számlájára „Metál-
Acél Kft. bánatpénz” megjelöléssel.

A bánatpénz után kamat nem jár, de kezelési költséget
sem számít fel a felszámoló. Az eredménytelenül pályá-
zóknak a bánatpénz visszajár, az elbírálási idõ utáni 8 na-
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pon belül. A bánatpénz visszafizetésének költségei a pá-
lyázót terhelik.

3. Ajánlatok benyújtása és egyéb feltételek:
Az ajánlatot pályázat útján, írásban kell benyújtani,

ajánlott levélben, ,,Pályázat” megjelöléssel, a felszámoló
(1066 Budapest, Teréz krt. 6.) címére. A pályázat benyúj-
tásának kezdõ idõpontja a jelen hirdetménynek a Cégköz-
lönyben való megjelenését (2008. július 3.) követõ 15. nap,
a pályázatok beérkezésére nyitva álló határidõ az e naptól
számított 15 napon belüli idõtartam.

A pályázatnak ezen határidõ alatt be kell érkeznie.
Amennyiben a pályázatra nyitva álló határidõ utolsó napja
pénteki munkanapra, szombatra vagy vasárnapra esik, úgy
a pályázatnak legkésõbb a pénteki munkanap 12 órájáig be
kell érkeznie az esetleges bánatpénzzel együtt.

A felszámoló az értékesítendõ ingatlanok után semmi-
lyen szavatossági kötelezettséget és egyéb felelõsséget
nem vállal, az ilyen felelõsségét kizárja, ideértve az ingat-
lan-nyilvántartásban feltüntetett térmértékekért, és az eset-
leges környezetszennyezésért való szavatosságot is.

A pályázatokat közjegyzõ jelenlétében a felszámoló ál-
tal kijelölt bizottság bontja fel és bírálja el, a pályázat be-
nyújtására nyitva álló határidõ utolsó napjától számított
45 napon belül.

Érvénytelen az a pályázat, amely nem írásbeli, vagy a
pályázó a pályázattal egyidejûleg bánatpénzt nem helye-
zett letétbe, vagy beszámítást tartalmaz, vagy nem kész-
pénzfizetést ígér, vagy nem a határidõben érkezett, illetve
egyébként nem felel meg a pályázati kiírásnak. Meg kell
jelölni a pályázatban a fizetés határidejét, és az esetleges
biztosítékokat.

Nem természetes személy pályázónak igazolnia kell hi-
telt érdemlõ módon a nyilvántartásba vételét.

A felszámoló a legmagasabb árat kínáló pályázót része-
síti elõnyben. Az elõvásárlásra jogosultak jogaikat jelen
pályázat keretében gyakorolhatják.

A felszámoló fenntartja a jogot – megfelelõ pályázat hi-
ányában – a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

Érdeklõdni dr. Kárpáti Péter felszámolóbiztosnál a
342-2371-es telefonszámon lehet, vagy személyesen, a
Budapest VI., Teréz krt. 6. I. I/B alatt, munkaidõben.

A TREND Gazdasági Képviseleti Kft. (Cg.:
[01 09 867547]; székhely: 1024 Budapest, Lövõház u.
16/B II. 17.) mint a BELLA- Kert Kereskedelmi és Szol-
gáltató Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma: [13 09 088800];
székhely: 2151 Fót, hrsz.: 0203/2.), a Pest Megyei Bíróság
8. Fpk. 13-07-001176/6. számú végzésében kijelölt felszá-
molója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodószervezet tu-
lajdonában meglevõ könyveiben szereplõ, el nem ismert,

valamint könyveiben nem szereplõ egyéb követeléseket,
összesen 11 212 500 Ft bruttó értékben.

Irányár: 2 400 000 Ft.
Bánatpénz: a megajánlott vételár 10%-a.
A részletes információ a TREND Gazdasági Képvise-

leti Kft. (1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II. 17.) irodájá-
ban, vagy dr. Zudor Mónika felszámolóbiztostól [tel.:
336-0321 vagy 06 (20) 454-3564] kérhetõ, munkanapo-
kon 8–16 óra között.

A pályázóknak a bánatpénzt készpénzben a TREND
Gazdasági Képviseleti Kft. (1024 Budapest, Lövõház
u. 16/B II. 17.) irodája pénztárában letétbe kell helyeznie,
vagy a Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett 10200483-
36111448 számú bankszámlaszámra kell teljesíteni,
„BELLA-Kert pályázat” megjegyzéssel, a befizetésnek
meg kell érkeznie a pályázat beadási határidejéig. A kiíró
ezzel az összeggel a bánatpénz szabályai szerint rendel-
kezik.

A pályázatot 2 példányban, zárt borítékban, ,,BELLA-
Kert” felirattal kell benyújtani, a TREND Gazdasági Kép-
viseleti Kft. irodájába (1024 Budapest, Lövõház u. 16/B
II. 17.) postai úton, vagy személyesen.

A pályázat beadása legkésõbb a Cégközlönyben való
megjelenést (2008. július 3.) követõ 15. napon 12 óráig.

Bontás: a beadástól számított 10 napon belül.
A pályázók a bontástól számított 10 napon belül értesí-

tést kapnak az eredményrõl.
A pályázatnak az ajánlaton túl tartalmaznia kell a pályá-

zó nevét, címét, adószámát, bankszámlaszámát, 30 napnál
nem régebbi cégkivonatának és aláírási címpéldányának
eredeti példányát, a bánatpénz befizetését igazoló banki
bizonylatát, vagy átvételi elismervényt. Magánszemély
pályázó esetén szükséges még személyiigazolvány-máso-
lat és a pályázat két tanúval történt hitelesítése.

A pályázatban egyértelmûen meg kell jelölni a fizetés
határidejét és az esetleges biztosítékokat is.

A pályázati ajánlatban 60 napos ajánlattételi kötöttséget
kell vállalni. Az ajánlati árat készpénzben vagy banki át-
utalással kell megfizetni, beszámításra vonatkozó ajánla-
tokat nem fogadunk el.

A pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent el-
adási kötelezettséget. A felszámoló megfelelõ ajánlat hiá-
nyában dönthet úgy, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítja.

Az elõvásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános pá-
lyázat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a
véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándék-
ról nyilatkozatot tesznek.

A CCA Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Menedzser ZRt.
(Cg.: [01 10 042071]; 1148 Budapest, Fogarasi út 58.)
mint az Új-EMO Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.:
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[01 09 364232]; 1137 Budapest, Jászai Mari tér 5–6.) kije-
lölt felszámolója

nyilvános pályázaton

értékesíti az Új-EMO Kereskedelmi Kft. „f. a.” raktáron
levõ, könyv szerinti értéken 19 405 000 Ft elektrotechnikai
alkatrészekbõl álló raktárkészletét.

A vagyontárgyak a Budapest XIII. kerület, Jászai Mari
tér 5–6. szám alatt, a felszámolóval történt egyeztetés alap-
ján tekinthetõk meg.

A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámo-
ló kellékszavatosságot nem vállal. A pályázat benyújtásá-
nak helye: CCA ZRt., 1148 Budapest, Fogarasi út 58.

A benyújtás módja írásban, magyar nyelven, név nélkü-
li, zárt borítékban, a borítékon ,,Pályázat” jelzéssel úgy,
hogy a pályázat a hirdetmény Cégközlönyben történõ meg-
jelenését (2008. július 3.) követõ 20. napon 10 óráig beér-
kezzen.

A pályázaton való részvétel feltételei:
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási

határidõtõl számított 40 napig fenntartja,
– nyilatkozat arról, hogy a vevõ a felkínált raktárkész-

letet teljes egészében megvásárolja, a tárolási helyet teljes
egészében kiüríti, valamint az esetlegesen veszélyes hulla-
déknak minõsülõ készletelemek megsemmisítését, illetve
ártalmatlanítását a felszámolónak, valamint az illetékes
környezetvédelmi hatóságnak igazolja.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a vevõ nevét, azonosító adatait,
– az ajánlati vételárat és a megfizetés módját, és
– a megajánlott, áfával növelt vételár fedezetének iga-

zolását, melyek egyértelmûen bizonyítják, hogy a meg-
ajánlott vételárra a fedezet rendelkezésre áll.

A pályázat bontására közjegyzõ jelenlétében kerül sor,
melyrõl jegyzõkönyv készül.

A benyújtási határidõt követõ 15 napon belül a felszá-
moló a pályázatokat értékeli.

A pályázat elbírálásáról az összes pályázót, a pályázat
eredményének megállapításától számított 8 napon belül
értesíti.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ered-

ménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat kiírásáról dönt-
sön,

– a jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem
jelent értékesítési kötelezettséget,

– ha több megfelelõ, azonos értékû (az ajánlott vételi ár
vonatkozásban legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat érke-
zik, úgy ezen pályázók között nyilvános ártárgyalásra ke-
rül sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését
megelõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

A teljes vételár kiegyenlítése a birtokba lépésnek a fel-
tétele.

Az elõvásárlásra jogosultak ezen jogaikat a pályáztatás
során gyakorolhatják oly módon, hogy a pályázat beadásá-
nak napjáig írásban bejelentik ezen igényüket.

A továbbiakban a kialakult vételár ismeretében nyilat-
kozhatnak vételi szándékukról.

A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást
dr. Várhelyi Csaba felszámolóbiztos ad, a 222-6819-es te-
lefonszámon.

A City Invest Üzleti Tanácsadó Kft. (cégjegyzék-
szám: [01 09 878806]; 1066 Budapest, Teréz krt. 6.) mint
a BOTOS-PARK Ingatlanfejlesztõ Kft. „f. a.” (Cg.:
[01 09 716102]; 1135 Budapest, Fáy u. 66.) felszámolója
az 1991. évi IL. törvény 49/A. § (1) bekezdés alapján

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja az alábbi vagyontárgyakat:
1. Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyak:
Az ingatlan-nyilvántartásban 85817/0/A/21. helyrajzi

számon nyilvántartott, természethen az 1154 Budapest,
Szerencs u. 70. sz. alatt található pinceszint ingatlan 8/36
tulajdoni hányada. A 8/36 tulajdoni hányad 4 db garázs-
helynek felel meg, az ezen a címen lévõ teremgarázsban.

A felszámoló garázshelyenként 1 300 000 Ft + áfa (egy-
millió-háromszázezer forint + áfa) alatti ajánlatot nem fo-
gad el. Elõnyben részesül az a pályázó, aki mind a négy ga-
rázshelyre együttesen tesz ajánlatot.

2. Az értékesítés feltételei:
A fizetés készpénzfizetéssel történhet, egy összegben

vagy részletben. A pályázó a pályázat benyújtásával egy-
idejûleg garázshelyenként 300 000 Ft + áfa (háromszáz-
ezer forint + áfa) bánatpénzként köteles a felszámolónál
letétbe helyezni, vagy átutalni a felszámoló BB Rt.-nél ve-
zetett 10102086-41248800-00000009 sz. számlájára „BO-
TOS-PARK Kft. bánatpénz” megjelöléssel.

A bánatpénz után kamat nem jár, de kezelési költséget
sem számít fel a felszámoló. Az eredménytelenül pályá-
zóknak a bánatpénz visszajár az elbírálási idõ utáni 8 na-
pon belül. A bánatpénz visszafizetésének költségei a pá-
lyázót terhelik.

3. Ajánlatok benyújtása és egyéb feltételek:
Az ajánlatot pályázat útján, írásban kell benyújtani,

ajánlott levélben, ,,Pályázat” megjelöléssel, a felszámoló
1066 Budapest, Teréz krt. 6. sz. alatti címére.

A pályázat benyújtásának kezdõ idõpontja a jelen hir-
detménynek a Cégközlönyben való megjelenését (2008. jú-
lius 3.) követõ 15. nap, a pályázatok beérkezésére nyitva
álló határidõ az e naptól számított 15 napon belüli idõtar-
tam.

A pályázatnak ezen határidõ alatt be kell érkeznie.
Amennyiben a pályázatra nyitva álló határidõ utolsó napja
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pénteki munkanapra, szombatra vagy vasárnapra esik, úgy
a pályázatnak legkésõbb a pénteki munkanap 12 órájáig be
kell érkeznie az esetleges bánatpénzzel együtt.

A felszámoló az értékesítendõ ingatlanok után semmi-
lyen szavatossági kötelezettséget és egyéb felelõsséget
nem vállal, az ilyen felelõsségét kizárja, ideértve az ingat-
lan-nyilvántartásban feltüntetett térmértékekért, és az eset-
leges környezetszennyezésért való szavatosságot is.

A pályázatokat közjegyzõ jelenlétében a felszámoló ál-
tal kijelölt bizottság bontja fel és bírálja el, a pályázat be-
nyújtására nyitva álló határidõ utolsó napjától számított
45 napon belül.

Érvénytelen az a pályázat, amely nem írásbeli, vagy a
pályázó a pályázattal egyidejûleg bánatpénzt nem helye-
zett letétbe, vagy beszámítást tartalmaz, vagy nem kész-
pénzfizetést ígér, vagy nem a határidõben érkezett, illetve
egyébként nem felel meg a pályázati kiírásnak. Meg kell
jelölni a pályázatban a fizetés határidejét, és az esetleges
biztosítékokat.

Nem természetes személy pályázónak igazolnia kell hi-
telt érdemlõ módon a nyilvántartásba vételét.

A felszámoló a legmagasabb árat kínáló pályázót része-
síti elõnyben. Az elõvásárlásra jogosultak jogaikat jelen
pályázat keretében gyakorolhatják.

A felszámoló fenntartja a jogot – megfelelõ pályázat hi-
ányában – a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

Érdeklõdni dr. Kárpáti Péter felszámolóbiztosnál a
342-2371-es telefonszámon lehet, vagy személyesen, a
Budapest VI., Teréz krt. 6. I. I/B alatt, munkaidõben.

A CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt.
(cégjegyzékszám: [01 10 045271]; 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A; felszámolóbiztos irodája: 6000 Kecskemét,
Árpád krt. 4.) mint a Jámbor Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft. „f. a.” (cégjegyzékszám: [03 09 103190]; 6000
Kecskemét, Matkói út 18.; felszámolóbiztos: Puskás Béla)
felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós cég tulajdonában lévõ, természet-
ben a Gyöngyös-Farkasmály Orczy-pincészet 8751/20/A,
B, C, D, F, G, H, M, N hrsz.-ú, a 8751/23., 24., 25.,
26. hrsz.-ú belterületi ingatlanok (11 pinceág és 4 épület)
1/1 tulajdoni hányadát, amely természetben Gyöngyös
Farkasmályon helyezkedik el. Az ingatlanokkal együtt ke-
rülnek értékesítésre a bennük elhelyezett, leltárilag az
adott ingatlanhoz tartozó eszközök (hordók).

Ingatlan irányár:
A meghirdetett helyrajzi számokra együtt:

150 000 000 Ft + áfa (egyszázötvenmillió forint + általá-
nos forgalmi adó). Az ügyletre a fordított áfafizetés szabá-
lyai vonatkoznak.

Az ingatlanokat a felszámoló elsõsorban egyben kíván-
ja értékesíteni, de a mûszakilag különálló egyes ingatlan-
részek esetében külön-külön is lehetséges ajánlatot adni,
az ingatlan használati értékével arányos vételárral.

A pályázat lebonyolítására az 1997. évi XXVII. tör-
vénnyel módosított 1991. évi IL. tv. (csõdtörvény) elõírá-
sai az irányadók.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– Az áfa nélkül számított irányár 5%-ának megfelelõ

mértékû bánatpénz letétbe helyezése a felszámolóbiztos
irodájában a házipénztárba, készpénzben.

– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja.

– A pályázati tájékoztató megtekintése a felszámolónál
és az abban foglaltak elfogadása.

A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a pá-
lyázó fõbb adatait, az ajánlott áfamentes vételárat, a bánat-
pénz befizetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vo-
natkozó nyilatkozatot.

A meghirdetett ingatlanok elõzetes egyeztetés alapján
megtekinthetõk. [Érdeklõdni: 06 (20) 996-3708 vagy a 06
(76) 486-606-os telefonszámon.]

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 ,,Jámbor Kft. – PÁLYÁ-
ZAT” jeligével a felszámolóbiztos irodájában (6000 Kecs-
kemét, Árpád krt. 4.) a titkárságon kell benyújtani, mely-
nek határideje:

2008. július 18. (péntek) 12 óra.

A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
A beérkezett ajánlatok elbírálására, az esetleges ártárgya-
lásra, a döntés kihirdetésére 2008. augusztus 1-jén (pén-
tek) 11 órai kezdettel kerül sor, amelynek helyszíne a fel-
számolóbiztos irodája: Kecskemét, Árpád krt. 4. szám
alatt.

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 felszámolóbiztos [tel.:
06 (76) 486-606 vagy 06 (20) 996-3708].

A STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft. (Cg.:
[01 09 724084]; 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.) mint az
Euréka Ingatlanfejlesztési és Befektetési Kft. „f. a.”
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(Cg.: [07 09 000951]; 8000 Székesfehérvár, Táncsics u. 6.
I. 4.), a Fejér Megyei Bíróság 6. Fpk. 07-06-000164/12.
számú végzésével kijelölt felszámolója (képviseli: Kovács
Péter felszámolóbiztos) a folyamatban lévõ felszámolás
keretében

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja az adós ismertté vált alábbi va-
gyontárgyát:

Követelés
Névérték: 2 034 126 Ft
Pályázati irányár: 2 034 126 Ft
Bánatpénz: 300 000 Ft
A pályázaton való részvétel feltételei:
– Meghatározott összegû bánatpénz megfizetése az

Euréka Kft. „f. a.” ERSTE Bank Hungary NyRt.-nél
vezetett 11600006-00000000-25906240 számú bank-
számlájára, vagy a felszámoló székhelyén (STAN-
DARD Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.).

– A bánatpénz a vételárba beszámításba kerül, ered-
ménytelen pályázat esetén 8 napon belül a pályázó ré-
szére visszautalásra kerül.

– A vételárba történõ beszámítást a törvény kizárja.
– A követelés értékéért, behajthatóságáért, illetve érvé-

nyesíthetõségéért a kiíró felelõsséget nem vállal. A pályá-
zónak vállalnia kell a pályázatban az üggyel kapcsolatban
felmerülõ összes költséget.

– A pályázatot legkésõbb (az ajánlott vételár és fize-
tési mód megjelölésével) jelen hirdetmény Cégközlöny-
ben való közzétételétõl (2008. július 3.) számított 15. na-
pon 12 óráig személyesen kell leadni a STANDARD
Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft. (1137 Budapest, Po-
zsonyi út 32.) címére.

– Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a boríté-
kon kérjük feltüntetni: ,,Euréka Kft. f. a. pályázat”.

– Az ajánlatnak tartalmaznia kell jogi személynél és
gazdasági társaságnál a pályázó nevét, székhelyét, 30 nap-
nál nem régebbi hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jo-
gosult tisztségviselõ aláírási címpéldányát, a megajánlott
bruttó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot
arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget vál-
lal, a vételár fedezetének igazolását.

Magánszemélynél az ajánlatnak tartalmaznia kell nevét,
címét, személyi adatokat, azonosításra alkalmas további
adatokat, a megajánlott bruttó vételárat, a vállalt fizetési
feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 na-
pos ajánlati kötöttséget vállal, a vételár fedezetének igazo-
lását.

– Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz
megfizetését.

– A pályázatok bontására közjegyzõ jelenlétében, a
pályázati leadási határidõ lejárta után 15 napon belül ke-
rül sor.

– A pályázat eredményérõl a felszámoló a bontástól
számított 10 napon belül írásban értesíti az ajánlattevõket.

– Az elõvásárlási jog gyakorlására jogosultak a jogo-
sultságukat – a jogosultság igazolásával együtt – az ajánlat
benyújtásának idõpontjáig jelenthetik be a felszámolónak.

A felszámoló a pályázatot (megfelelõ pályázat hiányá-
ban) eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot hir-
dethet ki.

A beérkezett ajánlatok alapján a felszámoló értékesítési
versenytárgyalást tart, amennyiben a megajánlott vétel-
árak közötti eltérés 10%-on belül van. Ennek helyérõl, ide-
jérõl, szabályairól írásban értesíti az ajánlattevõket.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló a hatályos 1991. évi XLIX. törvény
alapján felhívja az esetleges érdekelteket elõvásárlási
joguk gyakorlására, és kéri, hogy a jog gyakorlására irá-
nyuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig
írásban jelentsék be.

Bõvebb tájékoztatás kérhetõ Kovács Péter felszámoló-
biztostól munkanapokon 8–12 óra között a 329-4940-es
telefonszámon.

Bélyegzõ és számlatömb érvénytelenítése

Medve András egyéni vállalkozó alábbi szövegû bé-
lyegzõjét és készpénzfizetési számlatömbjét 2008. ápri-
lis 2-án eltulajdonították.

A bélyegzõ szövege:

Medve András egyéni vállalkozó
Adószám: 50492312-2-33

Székhely: 2220 Vecsés, Elõd u. 52.

A számlatömb sorszáma:

AC7E-E 545351–545400

Felhasznált sorszámok:

AC7E-E 545351
545352
545353
545355 (sztornó)
545356
545357

A bélyegzõ és a fel nem használt sorszámú számlák a
fenti idõponttól érvénytelenek.
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó útjára indította a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE címû negyedéves folyóiratot.
A KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE a hazai közigazgatás-tudomány képviselõi, közigazgatási szakemberek számára kíván olyan fórummá
válni, amely igényes periodika szerepét tölti be a jövõben. A lap teret biztosít a közigazgatás-tudomány területén születõ tanulmányok,
kutatási eredmények közzétételére, ugyanakkor feladatának tekinti, hogy a közigazgatásban végbemenõ változásokról, változtatá-
sokról, új megoldásokról, kísérletekrõl is számot adjon; szakmai háttéranyagokat, elemzéseket mutasson be a kormányzati intézke-
dések jobb megértése érdekében. Egyúttal helyet ad a nemzetközi kitekintések számára, illetve a közigazgatási szakmában közér-
deklõdésre számot tartó eseményekrõl, rendezvényekrõl szóló érdekes és hasznos publikációk, könyvismertetések megjelenteté-
sére. Ezen átfogó ismeretanyag teszi a folyóiratot a közigazgatás-tudomány, valamint a közigazgatási szakma gyakorlata iránt érdek-
lõdõ olvasóközönség számára egyaránt hasznos olvasmánnyá.
A Közigazgatási Szemle a Miniszterelnöki Hivatal és az Önkormányzati Minisztérium alapításában, a 2008. évtõl kezdõdõen
negyedévente jelenik meg.

A Közigazgatási Szemle elõfizetési díja a 2008. évre: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.
Példányonkénti vásárlás esetén a Közigazgatási Szemle ára: 1990 Ft (áfával) vagy 8 euró.

* * *
Az angol és magyar nyelvû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY – Közép-Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat – International Journal of
Public Administration in Central and Eastern Europe megjelentetésével a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó erejéhez mérten
hozzá kíván járulni, hogy lépéseket tegyünk régiónk országai közigazgatási rendszereinek kölcsönös megismerése terén. Az újszerû
és hiánypótló kezdeményezéssel a Kiadó célja, hogy térségünk több mint másfél tucat országából érkezõ cikkek, tanulmányok, köz-
érdekû információk színesítsék minél szélesebb körben a lapot – ugyanakkor teret adván a világ távolabbi részeibõl érkezõ, a közigaz-
gatási szakmát foglalkoztató témáknak is. A közép-kelet-európai térség közigazgatási szervezetrendszereibe, az ott zajló folyamatok-
ba és ott érvényesülõ tendenciákba történõ betekintés hasznos eszköze lehet az egymástól való tanulás folyamatának, a rendelke-
zésre álló tapasztalatok megismerésének, valamint az érdeklõdõ tudományos és szakmai olvasóközönség számára alapot szolgáltat-
hat összehasonlítások végzéséhez is. A Nemzetközi Közlöny a 2008. évtõl kezdõdõen negyedévente kerül kiadásra.

A Nemzetközi Közlöny elõfizetési díja a 2008. évre 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.
Példányonkénti vásárlás esetén a Nemzetközi Közlöny ára: 1990 Ft (áfával) vagy 8 euró.

* * *
A Közigazgatási Szemle és a Nemzetközi Közlöny együttes elõfizetési ára: 14 000 Ft vagy 54 euró.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a 2008. évre a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE címû negyedéves folyóiratot …………………. példányban, amelyet
kérem, juttassanak el címünkre. Éves elõfizetési díja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.

Megrendelem a 2008. évre a NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat címû negyedéves lapot
…………………. példányban, amelyet kérem, juttassanak el címünkre. Éves elõfizetési díja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.

Megrendelem a 2008. évre a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE, valamint az angol–magyar nyelvû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-
Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat címû negyedéves lapokat ….......... példányban, amelyeket kérem, juttassanak el címünkre.
Az együttes elõfizetés éves díja: 14 000 Ft (áfával) vagy 54 euró.

A megrendeléseket kérjük, a következõ faxszámra: (1) 338-4746, vagy e-mail címre: erdei.bea@mhk.hu szíveskedjenek küldeni!

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze elõfizetési igényét!

A megrendelõ (cég) neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Címe (város/község, irányítószám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Utca, házszám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar
Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………….....………………
cégszerû aláírás
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A Hivatalos Értesítõt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
A szerkesztésért felelõs: dr. Latkóczy Antal, Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar 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.

HU ISSN 1418–0588
08.2059 – Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

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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