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V. A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
38/2008. (X. 3.) EüM

rendelete

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel 
kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek

részletes szabályairól szóló
44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról

A ké mi ai biz ton ság ról szó ló 2000. évi XXV. tör vény
34. § (4) be kez dés a) pont aa), ab), ad) és af)–ah) al pont ja -
i ban, va la mint 34. § (4) be kez dés i) pont já ban fog lalt fel -
ha tal ma zás alap ján, az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és
 hatáskörérõl szó ló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1. § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va
– a 7. § (3) be kez dés d) pont ja te kin te té ben a pénzügy -
miniszter 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 kö vet ke zõ ket ren de lem:

1. §

A ve szé lyes anya gok kal és a ve szé lyes ké szít mé nyek kel 
kap cso la tos egyes el já rá sok, il let ve te vé keny sé gek rész le -
tes sza bá lya i ról szó ló 44/2000. (XII. 27.) EüM ren de let
(a to váb bi ak ban: R.) 1. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„1. § (1) E ren de let al kal ma zá sá ban
a) fog lal ko zás sze rû fel hasz ná ló: aki fog lal ko zá sa kö ré -

ben ve szé lyes anyag gal, il let ve ve szé lyes ké szít ménnyel
te vé keny sé get vé gez, il let ve fog lal ko zá sa vagy te vé keny -
sé gi kö ré ben szer ve zett mun ka vég zés ben ve szé lyes
anyag gal, il let ve ve szé lyes ké szít ménnyel vég zett te vé -
keny ség cél já ból mun ka vál la lót fog lal koz tat,

b) gyer mek: 14. élet évét be nem töl tött kis ko rú sze mély,
c) em ber i mér ge zé si eset: az or szág te rü le tén be kö vet -

ke zõ, bár mi lyen ere de tû ve szé lyes anyag, il let ve ve szé lyes 
ké szít mény ha tá sá nak tu laj do nít ha tó em ber i mér ge zés,
ide ért ve az em ber i és ál lat gyó gyá sza ti sze rek, nö vény vé dõ 
sze rek, nö vé nyi és ál la ti mér gek, ká bí tó sze rek al kal ma zá -
sá ból szár ma zó mér ge zé se ket is, de ki vé ve az étel mér ge -
zé se ket és a fog lal ko zá si meg be te ge dé se ket,

d) te ra to gén: fej lõ dé si rend el le nes sé get oko zó,
e) öko to xi kus: az élõ szer ve ze te ket, azok utó da it vagy

po pu lá ci ó it köz vet le nül vagy a táp lá lék lán con át, azon nal
vagy meg ha tá ro zott idõ el tel té vel ká ro sí tó (mér ge zõ, te ra -
to gén, mu ta gén stb.).

(2) Az anya gok osz tá lyo zá sa, cso ma go lá sa (cím ké zé se)
és a koc ká za tok ér té ke lé se te kin te té ben e ren de let al kal -
ma zá sá ban

a) anyag: olyan ter mé sze tes ál la pot ban elõ for du ló
vagy gyár tá si fo lya mat ból szár ma zó ké mi ai elem és ve -
gyü le tei, amely a sta bi li tá sá nak meg õr zé sé hez szük sé ges
ada lék anya got és az al kal ma zott fo lya mat ból szár ma zó
szennye zõt is tar tal maz hat, de nem tar tal maz olyan ol dó -
szert, amely a sta bi li tá sa be fo lyá so lá sa vagy össze té te le
meg vál toz ta tá sa nél kül el kü lö nít he tõ,

b) ké szít mény: a ket tõ vagy több anya got tar tal ma zó
 keverék vagy ol dat,

c) for ga lom ba ho za tal: ve szé lyes anyag üz let sze rû
gaz da sá gi te vé keny ség ke re té ben – ér té ke sí tés vagy fel -
hasz ná lás cél já ra, el len ér ték fe jé ben vagy in gye ne sen –
elsõ al ka lom mal tör té nõ ren del ke zés re bo csá tá sa, be le ért -
ve az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség te rü le té re tör té nõ be ho za -
talt is,

d) EINECS: az 1981. szep tem ber 18-án az Eu ró pai
 Közösség pi a cán je len lévõ va la mennyi anya got tartal -
mazó Lé te zõ Ke res ke del mi Anya gok Eu ró pai Jegy zé ke,

e) ELINCS: az 1981. szep tem ber 18-át kö ve tõ en az
 Európai Kö zös ség ben, il let ve az Eu ró pai Uni ó ban törzs -
köny ve zett új anya go kat tar tal ma zó Törzs köny ve zett
 Vegyi Anya gok Eu ró pai Jegy zé ke.”

2. §

(1) Az R. 5. § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés ben nem em lí tett ve szé lyes sé gi
 tulajdonságok ese té ben a ve szé lyes ké szít ményt al ko tó
anya gok ké mi ai ne vé nek fel tün te té se – a 3. szá mú mel lék -
let 7. pont já ban fog lalt ki vé te lek kel – nem mel lõz he tõ.”

(2) Az R. 5. § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(3) Az (1) be kez dés sze rin ti ké rel met az OK BI-hez kell 
be nyúj ta ni. Az OKBI szük ség ese tén adat ki egé szí tést kér -
het. A ké rel met az OKBI fõ igaz ga tó ja 30 na pon be lül,
adat ki egé szí tés ese tén az adat ki egé szí tés tõl szá mí tott
 további 30 na pon be lül, ha tá ro zat tal bí rál ja el. A ké szít -
mény for ga lom ba ho za ta lá ért fe le lõs sze mély a ha tá ro zat
má so la tát min den olyan tag ál lam il le té kes ha tó sá gá nak
meg kül di, amely ben a ter mé ket for ga lom ba kí ván ja
 hozni.”

(3) Az R. 5. § (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(6) Az (1)–(5) be kez dés ben meg ha tá ro zott el já rás nem
al kal maz ha tó, amennyi ben az érin tett anyag al kal ma zá sa a 
mun ka he lyek ké mi ai biz ton sá gá ról szó ló kü lön jog sza bály 
sze rint va la mi lyen ha tár ér ték hez kö tött.”

3. §

(1) Az R. 8. § (3) be kez dés c) pont ja he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:
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[Az ETTSZ a nyil ván tar tá sá ban sze rep lõ ve szé lyes
anya gok ra és ve szé lyes ké szít mé nyek re vo nat ko zó meg -
keresésre fel vi lá go sí tást ad]

„c) a mun ka vé del mi ha tó ság ré szé re mun ka bal ese tek,
fo ko zott ex po zí ci ós ese tek, fog lal ko zá si meg be te ge dé sek
meg elõ zé sé hez;”

(2) Az R. 8. § (3) be kez dés i) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

[Az ETTSZ a nyil ván tar tá sá ban sze rep lõ ve szé lyes
anya gok ra és ve szé lyes ké szít mé nyek re vo nat ko zó meg -
keresésre fel vi lá go sí tást ad]

„i) az a)–h) pont ha tá lya alá nem tar to zó ese tek ben,
bár mely ké rel me zõ ré szé re to xi ko ló gi ai kér dé sek ben,
szak vé le mény for má já ban az zal, hogy az 1907/2006/EK
ren de let 119. cik ké re fi gye lem mel ezen a jog cí men csak
nyil vá nos in for má ció ad ha tó meg.”

(3) Az R. 8. § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(5) Az em ber i mér ge zé si ese tet – ide ért ve a ve szé lyes
anyag vagy ve szé lyes ké szít mény ha tá sá ra or vo si el lá tás
nél kül ha lált ered mé nye zõ he veny mér ge zé si ese te ket is –
a 12. szá mú mel lék let sze rin ti mér ge zé si eset be je len tõ la -
pon az ETTSZ-hez be kell je len te ni, füg get le nül at tól,
hogy a mér ge zés szán dé kos vagy gon dat lan ma ga tar tás,
 illetõleg fel nem ró ha tó bal eset ered mé nye ként kö vet ke -
zett be.”

4. §

Az R. 10. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„10. § A ve szé lyes anya gok kal és ve szé lyes ké szít mé -

nyek kel kap cso la tos egyes igaz ga tá si jel le gû szol gál ta tá -
so kért fi ze ten dõ igaz ga tás-szol gál ta tá si dí ja kat és azok
mér té két a 14. szá mú mel lék let tar tal maz za. Az igaz ga tá si
szol gál ta tá si díj meg fi ze té sé re vo nat ko zó ren del ke zé se ket
kü lön jog sza bály tar tal maz za. Az 1907/2006/EK ren de let
alap ján tel je sí ten dõ fi ze té si kö te le zett sé ge ket a
340/2008/EK bi zott sá gi ren de let ben fog lal tak sze rint kell
tel je sí te ni.”

5. §

(1) Az R. 12. § (4) be kez dés a) és b) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való
meg fe le lést szol gál ja]

„a) a Ta nács 67/548/EGK irány el ve (1967. jú ni us 27.)
a ve szé lyes anya gok osz tá lyo zá sá ra, cso ma go lá sá ra és
cím ké zé sé re vo nat ko zó tör vé nyi, ren de le ti és köz igaz ga tá -
si ren del ke zé sek kö ze lí té sé rõl, va la mint az ezt mó do sí tó
71/144/EGK, 73/146/EGK, 75/409/EGK, 76/907/EGK,
79/370/EGK, 79/831/EGK, 81/957/EGK, 82/232/EGK,
83/467/EGK, 84/449/EGK, 86/431/EGK, 87/432/EGK,
88/302/EGK, 88/490/EGK, 90/517/EGK, 91/410/EGK,

91/632/EGK, 92/32/EGK, 92/37/EGK, 92/69/EGK,
93/21/EGK, 93/72/EGK, 93/101/EK, 93/105/EK,
94/69/EK, 96/54/EK, 96/56/EK, 97/69/EK, 98/73/EK,
98/98/EK, 2000/32/EK, 2000/33/EK, 2001/59/EK,
2006/121/EK irány el vek,

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 1999/45/EK irány -
el ve (1999. má jus 31.) a tag ál la mok nak a ve szé lyes ké szít -
mé nyek osz tá lyo zá sá ra, cso ma go lá sá ra és cím ké zé sé re
 vonatkozó tör vé nyi, ren de le ti és köz igaz ga tá si ren del ke -
zé se i nek kö ze lí té sé rõl, va la mint an nak a 2001/60/EK és
a 2006/8/EK bi zott sá gi irány elv vel, a 66/2004/EK ta ná csi
irány elv vel, va la mint az 1907/2006/EK eu ró pai parla -
menti és ta ná csi ren de let tel tör tént mó do sí tá sai,”

(2) Az R. 12. §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek

vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít meg:
a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 1907/2006/EK

ren de le te (2006. de cem ber 18.) a ve gyi anya gok re giszt rá -
lá sá ról, ér té ke lé sé rõl, en ge dé lye zé sé rõl és kor lá to zá sá ról
(REACH), az Eu ró pai Ve gyi anyag-ügy nök ség lét re ho zá -
sá ról, az 1999/45/EK irány elv mó do sí tá sá ról, va la mint a
793/93/EGK ta ná csi ren de let, az 1488/94/EK bi zott sá gi
ren de let, a 76/769/EGK ta ná csi irány elv, a 91/155/EGK,
a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bi zott sá gi
irány elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl,

b) a Bi zott ság 340/2008/EK ren de le te (2008. áp ri lis
16.) a ve gyi anya gok re giszt rá lá sá ról, ér té ke lé sé rõl, en ge -
dé lye zé sé rõl és kor lá to zá sá ról (REACH) szó ló
1907/2006/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let alap -
ján az Eu ró pai Ve gyi anyag-ügy nök ség ré szé re fi ze ten dõ
dí jak ról,

c) a Bi zott ság 440/2008/EK ren de le te (2008. má jus
30.) a ve gyi anya gok re giszt rá lá sá ról, ér té ke lé sé rõl, en ge -
dé lye zé sé rõl és kor lá to zá sá ról (REACH) szó ló
1907/2006/EK eu ró pai par la men ti és a ta ná csi ren de let ér -
tel mé ben al kal ma zan dó vizs gá la ti mód sze rek meg ál la pí tá -
sá ról.”

6. §

Az R. 1., 3. és 10. szá mú mel lék le te a mel lék let sze rint
mó do sul.

7. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en in dult
el já rá sok ban kell al kal maz ni.

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

(3) Ha tá lyát vesz ti az R.
a) 2. § (6)–(8) be kez dé se,
b) 4. §-a,
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c) 6. és 7. szá mú mel lék le te,

d) 14. szá mú mel lék le té nek 

da) „Törzs köny ve zés* (1 t fe lett)

évi < 10 t, hal mo zott < 50 t 1 457 600 Ft  

évi ³ 10 t, hal mo zott > 50 t 440 000 Ft  

évi ³ 100 t, hal mo zott > 500 t 440 000 Ft  

évi ³ 1000 t, hal mo zott > 5000 t 585 750 Ft”,

db) „Csök ken tett

évi < 100 kg 441 000 Ft  

évi 100 kg fe lett < t 883 000 Ft”,

dc) „Ké szít mény el ne ve zé sé nek meg vál toz ta tá sa aló li
fel men tés ké rés el bí rá lá sa 14 500 Ft”,

dd) „* A törzs köny ve zés díj té te lei egy más ra épül nek:
ha a törzs köny vez te tõ az (elsõ al ka lom mal) évi > 1000 t,
hal mo zot tan > 5000 t tö meg ben gyár tott im por tált új anya -
got kí ván törzs köny vez tet ni, en nek díj té te le 1 457 600 +
440 000 + 440 000 + 587 750 = 2 923 350 Ft.”

szö veg ré sze.

(4) Az R.

a) 2. §-át meg elõ zõ al cím ben a „4–5. §-ai hoz” szö veg -
rész he lyé be az „5. §-ához” szö veg,

b) 3. § (1) be kez dé sé ben az „a Fo dor Jó zsef Or szá gos
Köz egész ség ügyi Köz pont Or szá gos Ké mi ai Biz ton sá gi
In té ze té hez (a to váb bi ak ban: OKK-OKBI)” szö veg rész
he lyé be az „az Or szá gos Ké mi ai Biz ton sá gi In té zet nek
(a to váb bi ak ban: OKBI)” szö veg,

c) 3. § (2) be kez dé sé ben az „OKK” szö veg rész he lyé be 
az „OKBI” szö veg,

d) 7. §-ában az „1907/2006/EK eu ró pai par la men ti és
ta ná csi ren de let” szö veg rész he lyé be az „1907/2006/EK
eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let (a to váb bi ak ban:
1907/2006/EK ren de let)” szö veg,

e) 8. § (1) be kez dé sé ben az „OKK-OK BI-ban” szö veg -
rész he lyé be az „OK BI-ban” szö veg,

f) 8. § (4) be kez dé sé ben az „ál lás fog la lá so kért” szö -
veg rész he lyé be a „szak vé le mé nyért” szö veg,

g) 8. § (10) be kez dé sé ben a „me gyei (fõ vá ro si)” szö -
veg rész he lyé be a „re gi o ná lis” szö veg,

h) 11. §-ában a „vá ro si (fõ vá ro si ke rü le ti)” szö veg rész
he lyé be a „kis tér sé gi” szö veg,

i) 3. szá mú mel lék let 4.1.4. pont já ban az „a Kbtv. 5. §
(8) be kez dé sé ben le ír tak fi gye lem be vé te lé vel” szö veg rész 
he lyé be az „a Kbtv. 5. § (4) be kez dé sé ben le ír tak fi gye -
lem be vé te lé vel” szö veg,

j) 5. szá mú mel lék le té ben, va la mint 8. szá mú mellék -
lete „Azo no sí tá si jel”-hez tar to zó ma gya rá za tá ban az
„OKK-OKBI” szö veg ré szek he lyé be az „OKBI” szö veg,

k) 9. szá mú mel lék let A) pont já ban a „mun ka-egész ség -
ügyi és mun ka biz ton sá gi” szö veg rész he lyé be a „mun ka -
vé del mi” szö veg,

l) 10. szá mú mel lék let 2. B) pont 6. al pont já ban a
„mun ka biz ton sá gi” szö veg rész he lyé be a „mun ka vé del -
mi” szö veg,

m) 14. szá mú mel lék le té ben az „ETTSZ in for má ció”
szö veg rész he lyé be az „ETTSZ szak vé le mény” szö veg
lép.

8. §

(1) Ez a ren de let a ve gyi anya gok re giszt rá lá sá ról, ér té -
ke lé sé rõl, en ge dé lye zé sé rõl és kor lá to zá sá ról (REACH),
és az Eu ró pai Ve gyi anyag-ügy nök ség lét re ho zá sá ról szó ló 
1907/2006/EK ren de let hez való hoz zá iga zí tás ér de ké ben
a ve szé lyes anya gok osz tá lyo zá sá ra, cso ma go lá sá ra és
cím ké zé sé re vo nat ko zó tör vé nyi, ren de le ti és közigazga -
tási ren del ke zé sek kö ze lí té sé rõl szó ló 67/548/EGK ta ná csi 
irány elv mó do sí tá sá ról szó ló, 2006. de cem ber 18-i
2006/121/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
1. cikk 2. pont já nak, 5–9., 11. és 12. pont já nak való meg -
felelést szol gál ja.

(2) Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek vég -
re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít meg:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 1907/2006/EK
ren de le te (2006. de cem ber 18.) a ve gyi anya gok re giszt rá -
lá sá ról, ér té ke lé sé rõl, en ge dé lye zé sé rõl és kor lá to zá sá ról
(REACH), az Eu ró pai Ve gyi anyag-ügy nök ség lét re ho zá -
sá ról, az 1999/45/EK irány elv mó do sí tá sá ról, va la mint a
793/93/EGK ta ná csi ren de let, az 1488/94/EK bi zott sá gi
ren de let, a 76/769/EGK ta ná csi irány elv, a 91/155/EGK,
a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bi zott sá gi
irány elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl,

b) a Bi zott ság 340/2008/EK ren de le te (2008. áp -
rilis 16.) a ve gyi anya gok re giszt rá lá sá ról, ér té ke lé sé rõl,
en ge dé lye zé sé rõl és kor lá to zá sá ról (REACH) szó ló
1907/2006/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let alap -
ján az Eu ró pai Ve gyi anyag-ügy nök ség ré szé re fi ze ten dõ
dí jak ról,

c) a Bi zott ság 440/2008/EK ren de le te (2008. má -
jus 30.) a ve gyi anya gok re giszt rá lá sá ról, ér té ke lé sé rõl,
 engedélyezésérõl és kor lá to zá sá ról (REACH) szó ló
1907/2006/EK eu ró pai par la men ti és a ta ná csi ren de let
 értelmében al kal ma zan dó vizs gá la ti mód sze rek meg ál la -
pí tá sá ról,

d) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 1999/45/EK irány -
el ve (1999. má jus 31.) a tag ál la mok nak a ve szé lyes ké szít -
mé nyek osz tá lyo zá sá ra, cso ma go lá sá ra és cím ké zé sé re
 vonatkozó tör vé nyi, ren de le ti és köz igaz ga tá si rendel -
kezéseinek kö ze lí té sé rõl [3. cikk (1) be kez dé se, 5. cikk
(1) be kez dé se, 10. cikk 2.3.5., 2.4., 2.5. pont, 12. cikk
(2) be kez dé se, 15. cikk].

Dr. Szé kely Ta más s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter
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Melléklet
a 38/2008. (X. 3.) EüM rendelethez

1. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 3. pont já ban a kör nye -
ze ti ve szély szim bó lu mát kö ve tõ „Meg jegy zés” és azt kö -
ve tõ szö veg ré szek he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Meg jegy zés:
(va la mennyi szim bó lum na rancs sár ga ala pon, fe ke te rajz):
– Az E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi, N be tûk nem ré szei

a szim bó lum nak.
 Né hány ve szély ka te gó ri át (ke vés bé tûz ve szé lyes,

szen zi bi li zá ló stb.) be tû jel zés hi á nyá ban a meg fe le lõ
R-szám mal jel zünk (pl. szen zi bi li zá ló: R 42 és/vagy
R 43).

– Ha egy nél több fi gyel mez te tõ ve szély jel van hoz zá -
ren del ve egy anyag hoz:
– a T+, il let ve T ve szély jel kö te le zõ fel he lye zé se ese -

tén nem kö te le zõ az Xn, Xi és C ve szély jel fel he lye -
zé se,

– a C ve szély jel kö te le zõ fel he lye zé se ese tén nem
kö te le zõ az Xn, Xi ve szély jel fel he lye zé se,

– az E ve szély jel kö te le zõ fel he lye zé se ese tén nem
 kötelezõ az F+, F és az O ve szély je lek felhelye -
zése.”

2. Az R. 3. szá mú mel lék let 1.1. pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„1.1. Az osz tá lyo zás cél ja azok nak a fi zi kai-ké mi ai,
 toxikológiai és öko to xi ko ló gi ai tu laj don sá gok nak a tel jes
körû szám ba vé te le, me lyek az anya gok és ké szít mé nyek
elõ írás sze rû ke ze lé se és ren del te tés sze rû hasz ná la ta so rán
koc ká za ti té nye zõk le het nek. A ké szít mény koc ká za ta i nak 
ér té ke lé se ezen tu laj don sá gok meg ha tá ro zá sán ala pul az -
zal, hogy e tu laj don sá go kat a Kbtv. 3. § (2) be kez dé sé ben,
e ren de let 2. § (3)–(5) be kez dé sé ben, va la mint az 1.6., a
2.1., to váb bá a 3.1.3. pont ban fog lal tak kal össz hang ban
kell meg ha tá roz ni.”

3. Az R. 3. szá mú mel lék let 1.4. pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„1.4. A cím ké nek fel kell hív nia a fi gyel met a ve szé lyes 
anya gok és ké szít mé nyek elõ írás sze rû ke ze lé sé vel és ren -
del te tés sze rû hasz ná la tá val járó va la mennyi po ten ci á lis
ve szély re, amíg ezek ab ban a for má ban van nak, amely ben
for ga lom ba ke rül tek; ez azon ban nem fel tét le nül azo nos
az zal a for má val, amely ben egy anyag vagy ké szít mény
vég sõ fel hasz ná lás ra ke rül (pl. hí gít va), és az anya gok és
ké szít mé nyek egyéb for má i ban fenn ál ló ve szé lyek rõl a
cím ke nem fel tét le nül nyújt tel jes körû tá jé koz ta tást. A fõ
ve szélyt je len tõ tu laj don sá go kat szim bó lu mok kal kell
 jelezni; ezek rõl és az egyéb ve szé lyes tu laj don sá gok ból
adó dó ve szé lyek rõl a koc ká za tot jel zõ mon da tok kal
(R mon da tok kal), a szük sé ges óv in téz ke dé sek rõl pe dig
a biz ton sá gos ke ze lés re uta ló mon da tok kal (S mon da tok -
kal) kell tá jé koz ta tást adni. Ve szé lyes anya gok és ve szé -
lyes ké szít mé nyek fel ira to zá sa, cím ké zé se so rán a Kbtv.
17. §-ában le ír tak az irány adók.”

4. Az R. 3. szá mú mel lék let 1.6. pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„1.6. Az osz tá lyo zás hoz és a fel ira to zás hoz szük sé ges
ada tok.

1.6.1. A) Anya gok osz tá lyo zá sá hoz és fel ira to zá sá hoz
szük sé ges ada tok az aláb bi for rá sok ból sze rez he tõk be:

a) az 1907/2006/EK ren de let VI., VII. és VIII. mel lék -
le té ben meg ha tá ro zott in for má ció kö te le zõ, az osz tály zás -
hoz és cím ké zés hez szük sé ges ada tok nagy ré sze az „alap -
kész let ben” je le nik meg. Ezt az osz tá lyo zást és cím ké zést
szük ség ese tén fe lül kell vizs gál ni, amennyi ben to váb bi
in for má ció áll ren del ke zés re (az 1907/2006/EK ren de let
IX. mel lék le te),

b) szak iro da lom ból, egyéb for rá sok ból.

B) Ké szít mé nyek ese tén az osz tá lyo zás hoz és fel ira to -
zás hoz szük sé ges ada tok az aláb bi for rá sok ból szerez -
hetõk be:

a) a ve gyi anya gok re giszt rá lá sá ról, ér té ke lé sé rõl,
 engedélyezésérõl és kor lá to zá sá ról (REACH) szó ló
1907/2006/EK eu ró pai par la men ti és a ta ná csi ren de let
 értelmében al kal ma zan dó vizs gá la ti mód sze rek meg ál la -
pí tá sá ról szó ló, 2008. má jus 30-i 440/2008/EK bi zott sá gi
ren de let ben (a to váb bi ak ban: 440/2008/EK ren de let) is -
mer te tett fi zi kai-ké mi ai, to xi ko ló gi ai és egyéb egész ség -
ügyi ha tá sok ra vo nat ko zó, va la mint öko to xi ko ló gi ai mód -
sze rek kel nyert ered mé nyek;

b) a 2. szá mú mel lék let ben le ír tak alap ján.

C) A kí sér le ti ada tok meg szer zé se cél já ból ál la to kon
vég zett vizs gá la tok so rán a kí sér le ti cé lok ra hasz nált ál la -
tok vé del mé rõl szó ló ren del ke zé sek elõ írá sa i nak meg fe le -
lõ en kell el jár ni.

1.6.2. Ké szít mé nyek nél a be so ro lás hoz és fel ira to zás -
hoz szük sé ges ada tok hoz az aláb bi mó do kon le het hoz zá -
jut ni:

a) ami a fi zi kai-ké mi ai ada to kat il le ti, a 440/2008/EK
ren de let ben is mer te tett vizs gá la ti mód sze rek kel ka pot ta -
kat kell al kal maz ni. Ez a nö vény vé dõ szer ké szít mé nyek re
is vo nat ko zik, ha csak nem fo gad ha tók el a 2. szá mú mel -
lék let elõ írá sa i val össz hang ban lévõ nem zet kö zi leg el is -
mert más mód sze rek. Gáz-hal maz ál la po tú ké szít mé nyek -
nél a tûz ve szé lyes ség és az oxi dá ló tu laj don sá gok meg -
állapítására szá mí tá sos mód szert kell hasz nál ni (lásd
9.1.1.1. és 9.1.1.2.). Nem gáz-hal maz ál la po tú ké szít mé -
nyek nél, ame lyek szer ves per oxi do kat tar tal maz nak, az
oxi dá ló tu laj don sá gok meg ál la pí tá sá ra szá mí tá sos mód -
szert kell hasz nál ni;

b) ami az egész sé gi ál la pot ra gya ko rolt ha tá sok ada ta it
il le ti:

– a 440/2008/EK ren de let ben meg adott mód sze re ket
kell hasz nál ni, ha csak a nö vény vé dõ sze rek nél nem fo gad -
ha tók el a 2. szá mú mel lék let ben meg adott elõ írá sok kal
össz hang ban lévõ nem zet kö zi leg el is mert más mód sze rek,

– és/vagy a 2. szá mú mel lék let „A” ré szé nek 1–6. pont -
ja i ban és „B” ré szé nek 1–5. pont ja i ban meg adott szo ká sos
mód szert kell hasz nál ni,

15822 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/142. szám



– az R65 mon dat nál a 3.2.3. pont alatt ta lál ha tó elõ írá -
so kat kell al kal maz ni,

– a rák kel tõ, mu ta gén vagy rep ro duk ci ót-ká ro sí tó tu laj -
don sá gok meg íté lé sé re azon ban a 2. szá mú mel lék let
„A” ré szé nek 7–9. pont ja i ban és „B” ré szé nek 6. pont já ban 
meg adott szo ká sos mód szert kell hasz nál ni;

c) ami az öko to xi ko ló gi ai tu laj don sá gok ra vo nat ko zó
ada to kat il le ti:

(i) csak a vízi szer ve ze tek re való to xi ci tás nál:
– a 440/2008/EK ren de let ben meg adott mód sze re ket

kell hasz nál ni, me lyek al kal ma zá sá nak a fel té te lei a 2. szá -
mú mel lék let „E” ré szé ben ta lál ha tók, ha csak a növény -
védõ sze rek nél nem fo gad ha tók el a 2. szá mú mel lék let ben 
meg adott elõ írá sok kal össz hang ban lévõ nem zet kö zi leg
el is mert más mód sze rek, vagy

– a 2. szá mú mel lék let „B” és „C” ré szé ben meg adott
va la mely szo ká sos mód szert kell hasz nál ni,

(ii) a po ten ci á lis vagy tény le ges bio ak ku mu lá ci ós ké -
pes ség nek a log Pow (vagy BCF) meg ha tá ro zá sá val tör ténõ
ér té ke lé sé hez, vagy a le bom ló ké pes ség ér té ke lé sé hez
a 2. szá mú mel lék let „C” és „D” ré szé ben meg adott va la -
mely mód szert kell hasz nál ni,

(iii) az ózon ré teg re je len tett ve szély meg íté lé sé hez
a 2. szá mú mel lék let „C” és „D” ré szé ben meg adott va la -
mely szo ká sos mód szert kell hasz nál ni.

Meg jegy zés az ál lat kí sér le tes vizs gá la tok el vég zé sé hez:
A kí sér le tes ada tok meg szer zé sé hez szük sé ges ál lat kí -

sér le tes vizs gá la tok el vég zé sé re a kí sér le ti cél lal hasz nált
ál la tok vé del mé re vo nat ko zó ren del ke zé sek elõ írá sai az
irány adók.

Meg jegy zés a fi zi kai-ké mi ai tu laj don sá gok hoz:
A szer ves per oxi dok ra és szer ves per oxid ké szít mé -

nyek re vo nat ko zó ada tok hoz a 9.5. pont ban meg adott szá -
mí tá sos mód szer rel le het hoz zá jut ni. Gáz-hal maz ál la po tú
ké szít mé nyek nél a tûz ve szé lyes és oxi dá ló tu laj don ság
meg ál la pí tá sá hoz va la mely szá mí tá sos mód szert le het
hasz nál ni (lásd 9. pont).”

5. Az R. 3. szá mú mel lék let 1.7.2., 1.7.3., 2.2., 2.2.1.,
2.2.2., 2.2.2.1., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 3.1.1., 3.1.3.,
3.1.5. pont já ban, 3.2.3. pont har ma dik fran cia be kez dé sé -
ben és a) al pont já ban, 3.2.5., 3.2.6.1., 3.2.6.2., 3.2.7.2.,
4.2.3.3., 5.1., 9.1.1.1. és 9.5. pont já ban a „kü lön jog sza -
bály ban” szö veg ré szek he lyé be a „440/2008/EK ren de let -
ben” szö veg lép.

6. Az R. 3. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ 1.8. pont tal
egé szül ki:

„1.8. Men te sül nek a cím ké zé si és cso ma go lá si kö ve tel -
mé nyek alól azok a 3. szá mú mel lék let 9.3. pont ja sze rin ti
ké szít mé nyek, ame lyek a fi zi kai-ké mi ai, egész ség ügyi és
kör nye ze ti koc ká za tok alap ján ve szé lyes nek te kin ten dõk,
de ab ban a for má ban, amely ben for ga lom ba hoz zák õket,
sem mi lyen fi zi kai-ké mi ai, egész ség ügyi vagy kör nye ze ti
koc ká za tot nem je len te nek.”

7. Az R. 3. szá mú mel lék let 2.1. pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„2.1. Be ve ze tés
2.1.1. A rob ba nás ve szé lyes, oxi dá ló és tûz ve szé lyes

 tulajdonságokra vo nat ko zó vizs gá la ti mód sze rek cél ja a
Kbtv. 3. § aa)–ae) pont já ban rög zí tett ál ta lá nos de fi ní ci ók
rész le tes ki fej té se.

2.1.2. A ké szít mény fi zi kai-ké mi ai tu laj don sá ga i ból
szár ma zó koc ká za to kat úgy kell meg ál la pí ta ni, hogy a
440/2008/EK ren de let ben fog lalt mód sze rek kel meg kell
ha tá roz ni a ké szít mény azon fi zi kai-ké mi ai tu laj don sá ga it, 
ame lyek az e mel lék let ben meg je lölt kri té ri u mok kal össz -
hang ban tör té nõ osz tá lyo zá sá hoz és cím ké zé sé hez szük -
ségesek.

2.1.3. A 2.1.2. pont ban fog lal tak tól el té rõ en a rob ba -
nás ve szé lyes, oxi dá ló, fo ko zot tan tûz ve szé lyes, tûz ve szé -
lyes vagy ke vés bé tûz ve szé lyes tu laj don ság meghatáro -
zása nem szük sé ges, amennyi ben:

a) egyik össze te võ nek sincs ilyen tu laj don sá ga, és a
gyár tó tá jé koz ta tá sa sze rint va ló szí nût len, hogy a ké szít -
mény ilyen jel le gû ve szélyt je len te ne,

b) ké szít mény össze té te lé nek meg vál toz ta tá sa ese tén
tu do má nyo san bi zo nyít ha tó, hogy a koc ká za tok új bó li fel -
mé ré se után az osz tá lyo zás nem fog meg vál toz ni, vagy

c) az ae ro szol ké szít mény cso ma go lá sa ki elé gí ti a ter -
mé kek ae ro szol cso ma go lá sá nak mû sza ki kö ve tel mé nye i -
rõl szó ló 52/2000. (XII. 27.) GM ren de let kö ve tel mé nye it.

2.1.4. Ha ele gen dõ in for má ció áll ren del ke zés re an nak
gya kor la ti bi zo nyí tá sá ra, hogy egy anyag vagy ké szít mény 
(ki vé ve a szer ves per oxi do kat) fi zi kai-ké mi ai tu laj don sá -
gai el tér nek a jog sza bály ban vagy kö zös sé gi ren de let ben
is mer te tett vizs gá la ti mód sze rek ál tal meg ál la pí tott tu laj -
don sá gok tól, úgy ezt az anya got vagy ké szít ményt asze rint 
kell be so rol ni, hogy mi lyen tí pu sú ve szélyt je len t az azt
ke ze lõ, il let ve ezek nek az anya gok nak vagy ké szít mé -
nyek nek ha tás kör ze té ben tar tóz ko dó sze mé lyek re.”

8. Az R. 3. szá mú mel lék let 3.1.3. pont b) al pont ja és
a 3.1.3. pont ezt kö ve tõ szö veg ré szei he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép: 

[Ké szít mé nyek ese tén a ve szé lyes egész ség ká ro sí tó
 hatások sze rin ti be so ro lás az aláb bi ak sze rint tör té nik:]

„b) ha van nak vizs gá la ti ada tok, ak kor a 3.1.2. pont ban
is mer te tett kri té ri u mok alap ján, ki vé ve a 3.1.2. e) pont ban
em lí tett rák kel tõ, mu ta gén és rep ro duk ci ós ká ro so dást
oko zó ha tá so kat, ame lye ket a 2. szá mú mel lék let „B” ré -
szé ben em lí tett ha gyo má nyos mód szer rel kell megha -
tározni.

Füg get le nül at tól, hogy me lyik mód szert hasz nál juk a
ké szít mény ve szé lyes sé gé nek fel mé ré sé re, va la mennyi,
a kö zös sé gi jegy zék ben fog lal tak sze rin ti egészségkáro -
sító ha tást fi gye lem be kell ven ni.

Meg jegy zés: nem sért ve az élel mi szer lánc ról és ható -
sági fel ügye le té rõl szó ló 2008. évi XLVI. tör vény nö vény -
vé del mi elõ írá sa it, ak kor, ha a ké szít mény for ga lom ba
 hozataláért fe le lõs sze mély tu do má nyo san meg ala poz va
ta nú sí ta ni tud ja, hogy a ké szít mény to xi ko ló gi ai tu laj don -
sá gai a 3.1.3. a) pont alatt meg adott mód szer rel, vagy a
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meg lé võ ál lat kí sér le tes vizs gá la tok ered mé nyei alap ján
meg bíz ha tó an nem ha tá roz ha tók meg, a 3.1.3. b) pont alatt
meg adott mód sze re ket le het hasz nál ni, fel té ve, hogy azok
al kal ma zá sa in do kolt, és azo kat az ál la tok vé del mé rõl
 szóló ren del ke zé sek elõ írá sa i nak meg fe le lõ en kü lön jó vá -
hagy ták.

Bár me lyik mód szert hasz nál ják a ké szít mény ve szé -
lyes sé gé nek az ér té ke lé sé re, a 2. szá mú mel lék let „B” ré -
szé ben meg ha tá ro zott va la mennyi egész sé get veszélyez -
tetõ ha tást fi gye lem be kell ven ni.”

9. Az R. 3. szá mú mel lék let 3.2.1. pont já ban a „kü lön
jog sza bály 2 Füg ge lé ké ben a B.1 ter” szö veg rész, 3.2.2. és
3.2.3. pont já ban a „kü lön jog sza bály 2. Füg ge lé ké ben a
B.1 ter” szö veg rész he lyé be a „440/2008/EK ren de let mel -
lék le te B.1. ré szé nek füg ge lé kei sze rint a” szö veg lép.

10. Az R. 3. szá mú mel lék let 5.1. pont já ban az
5.1.1. al pon tot meg elõ zõ szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ
szö veg lép:

„5.1. Be ve ze tés
A kör nye zet re ve szé lyes anya gok és ké szít mé nyek osz -

tá lyo zá sá nak az az el sõd le ges cél ja, hogy fi gyel mez tes se a
fel hasz ná lót az anya gok és ké szít mé nyek öko szisz té mát
ve szé lyez te tõ ha tá sa i ra. Bár a je len le gi kri té ri u mok vízi
öko szisz té mák ra vo nat koz nak, el fo ga dott nak te kint jük,
hogy egyes anya gok és ké szít mé nyek ez zel egy ide jû leg
vagy ez zel el len tét ben egyéb öko szisz té má kat (is) be fo -
lyá sol nak, il let ve ká ro sí ta nak, ame lyek al ko tó ele mei a ta -
laj mik ro fló rá já tól és mik ro fa u ná já tól a fõ em lõ sö kig ter -
jed het nek.

Az aláb bi ak ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek köz vet -
le nül kö vet kez nek a 440/2008/EK ren de let ben is mer te tett
vizs gá la ti mód sze rek bõl, amennyi ben azok em lí tést nyer -
nek. Az 1907/2006/EK ren de let VII. és VIII. mel lék le té -
ben em lí tett „alap kész let hez” szük sé ges vizs gá la ti mód -
sze rek kor lá to zot tak, és elõ for dul hat, hogy az ezek bõl
szár ma zó in for má ci ók a meg fe le lõ osz tá lyo zás hoz nem
ele gen dõk. Az osz tály zás hoz szük ség le het az
1907/2006/EK ren de let IX. vagy X. mel lék le tén ala pu ló
vagy más egyen ér té kû vizs gá la tok ból nyert to váb bi ada -
tok ra. Ezen kí vül to váb bi új ada tok is me re té ben a már osz -
tá lyo zott anya go kat is fe lül vizs gál hat ják.

Az osz tá lyo zás és fel ira to zás szem pont já ból, és fi gye -
lem be véve a tu do mány je len le gi ál lá sát, az anya go kat és
ké szít mé nye ket két ka te gó ri á ba so rol juk a vízi rend sze rek -
re gya ko rolt akut és/vagy hosszan tar tó ha tá sa ik, il let ve a
nem-ví zi rend sze rek re gya ko rolt akut és/vagy hosszan tar -
tó ha tá sa ik alap ján.”

11. Az R. 3. szá mú mel lék let 5.1.3. és 9.1.1.2. pont já -
ban a „kü lön jog sza bály” szö veg rész he lyé be a
„440/2008/EK ren de let” szö veg lép.

12. Az R. 3. szá mú mel lék let 5.2.1.2. pont já ban
a) az „Az ilyen to váb bi tu do má nyos bi zo nyí té kok, kér -

dé sek a 4. szá mú mel lék let 2. ré szé ben a II.1 szint en meg -
kö ve telt, vagy ez zel egyen ér té kû vizs gá la tok ból szár maz -
nak, és töb bek kö zött pél dá ul az aláb bi a kat ölel he tik fel:”
szö veg rész he lyé be az „Az ilyen to váb bi tu do má nyos bi -
zo nyí ték ál ta lá ban az 1907/2006/EK ren de let IX. mel lék -
le te ál tal elõ írt vizs gá la to kon vagy ez zel egyen ér té kû vizs -
gá la to kon ala pul, és az aláb bi a kat tar tal maz hat ja:” szö veg,

b) „Az ilyen to váb bi tu do má nyos bi zo nyí té kok ren de -
sen a 6. szá mú mel lék let 2. pont ja II. ré szé ben az 1 szint en
meg kö ve telt, vagy ez zel egyen ér té kû vizs gá la tok ból szár -
maz nak, és töb bek kö zött pél dá ul az aláb bi a kat ölel he tik
fel:” szö veg rész he lyé be az „Az ilyen to váb bi tu do má nyos
bi zo nyí té kok az 1907/2006/EK ren de let VI–XI. mel lék le -
té ben meg kö ve telt, vagy ez zel egyen ér té kû vizs gá la tok ból 
szár maz nak, és töb bek kö zött pél dá ul az aláb bi a kat ölel he -
tik fel:” szö veg
lép.

13. Az R. 3. szá mú mel lék let 7.1.3. al pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„7.1.3. A Kbtv. ha tá lya alá esõ anya gok és ké szít mé -
nyek cím ké jén vagy cso ma go lá sán nem sze re pel het nek
a „nem mér ge zõ”, „nem ár tal mas”, „nem szennye zõ”,
„kör nye zet ba rát” vagy egyéb ha son ló ér tel mû, a ve szély
alul ér té ke lé sét ered mé nyez he tõ fel ira tok.”

14. Az R. 3. szá mú mel lék let 7.5.2. pont ja a kö vet ke zõ
be kez dés sel egé szül ki:

„Bi zo nyos ese tek ben több mint hat R mon dat ra is szük -
ség le het (fõ ve szély ese tén, lásd az 1.4. pont ban fog lal ta -
kat is).”

15. Az R. 10. szá mú mel lék let 1. pont já ban a cím ke
adat tar tal mát meg ha tá ro zó fel so ro lás 3. és 4. al pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A cím ké nek a kö vet ke zõ ada to kat kell tar tal maz nia:]
„3 Össze te võk (ké szít mény ese tén) [1]
4 A ve szély meg je lö lé sét és a ve szély jel ké pét (szim bó -

lu mát)”

16. Az R. 10. szá mú mel lék le té nek 1. pont ja a cím ke
adat tar tal mát meg ha tá ro zó fel so ro lás 8. al pont ját kö ve tõ en 
a kö vet ke zõ ren del ke zés sel egé szül ki:

„Ma gya rá zat
[1] Ál ta lá ban négy ké mi ai név elég sé ges azon anya gok

meg ha tá ro zá sá hoz, ame lyek re el sõd le ge sen vissza ve zet -
he tõk az osz tály ba so ro lás kor és az R-mon da tok meg vá -
lasz tá sa kor dön tõ nek bi zo nyult ve szé lyes tu laj don sá gok.
Bi zo nyos ese tek ben (kü lö nö sen to xi ko ló gi ai vagy öko to -
xi ko ló gi ai in do kolt ság ese tén) azon ban szük sé ges le het
négy nél több ké mi ai név meg adá sa is.”
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

132/2008. (X. 3.) FVM
rendelete 

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi

közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehetõ 
támogatások részletes feltételeirõl szóló

9/2008. (I. 24.) FVM rendelet módosításáról

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

1. §

Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból
nyúj tan dó, a vi dé ki gaz da ság és la kos ság szá má ra nyúj tott
alap szol gál ta tá sok kö ré ben a kis tér sé gi köz le ke dé si szol -
gál ta tá sok fej lesz té sé re igény be ve he tõ tá mo ga tá sok rész -
le tes fel té te le i rõl szó ló 9/2008. (I. 24.) FVM ren de let (a to -
váb bi ak ban: R.) 8. § (1) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren -
del ke zés lép:

„(1) A ki fi ze té si ké rel met 2008-ban szep tem ber 1-tõl
szep tem ber 30-ig és ok tó ber 6-tól de cem ber 31-ig ter je dõ
idõ szak ban kell be nyúj ta ni.”

2. §

Az R. 3. szá mú mel lék le tét ké pe zõ táb lá zat utol só so rá -
nak har ma dik osz lo pá ból „A tá mo ga tott ság hoz mi ni má li -
san 51 pont el éré se szük sé ges.” szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

3. §

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

VI. Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai és vég zé sei

Az Al kot mány bí ró ság
120/2008. (X. 3.) AB

ha tá ro za ta

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály al kot mány el le nes sé -
gé nek utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vány tár gyá ban
meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság a Fe renc vá ro si Ön kor mány -
zat Kép vi se lõ Tes tü le té nek a Fe renc vá ro si Ön kor mány zat
Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ról szó ló 5/1999.
(IV. 30.) ren de le te 1. § (1), (3) és (4) be kez dé sét meg sem -
mi sí ti.

2. Az Al kot mány bí ró ság a Fe renc vá ro si Ön kor mány -
zat Kép vi se lõ Tes tü le té nek az Ön kor mány zat cí me ré rõl,
zász la já ról, a jel ké pek és a „Fe renc vá ros” név hasz ná la tá -
ról szó ló 2/1999. (I. 29.) ren de le te egyes ren del ke zé sei al -
kot mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí -
té sé re irá nyu ló in dít ványt vissza uta sít ja.

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

INDOKOLÁS

I.

1. A Kö zép-Ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si
Hi va tal ve ze tõ je a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló
1990. évi LXV. tör vény (a to váb bi ak ban: Ötv.) 99. §
(2) be kez dé sé ben fog lalt jog kö ré ben el jár va kez de mé -
nyez te a Fe renc vá ro si Ön kor mány zat Kép vi se lõ Tes tü le té -
nek a Fe renc vá ro si Ön kor mány zat Szer ve ze ti és Mû kö dé si 
Sza bály za tá ról szó ló 5/1999. (IV. 30.) ren de le te (a to váb -
bi ak ban: Ör1.) 1. § (1), (3) és (4) be kez dé sei, va la mint a
Fe renc vá ro si Ön kor mány zat Kép vi se lõ Tes tü le té nek az
Ön kor mány zat cí me ré rõl, zász la já ról, a jel ké pek és a
„ Ferencváros” név hasz ná la tá ról szó ló 2/1999. (I. 29.) ren -
de le te (a to váb bi ak ban: Ör2.) egyes ren del ke zé sei fe lül -
vizs gá la tát és meg sem mi sí té sét. A hi va tal ve ze tõ ál lás -
pont ja sze rint a két ren de let ben az ön kor mány zat el ne ve -
zé se el len té tes a Bu da pest fõ vá ros köz igaz ga tá si te rü le té -
rõl és ke rü le ti be osz tá sá ról szó ló 1994. évi XLIII. tör -
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vénnyel (a to váb bi ak ban: Ke rü le ti tv.) és en nek kö vet kez -
té ben sér ti az Al kot mány 44/A. § (2) be kez dé sét.

A hi va tal ve ze tõ az Ötv. 98. § (2) be kez dés a) pont já ban
és a 98. § (3) be kez dés b) pont já ban biz to sí tott jog kö ré ben
tör vény es sé gi el len õr zés ke re té ben vizs gál ta a Ferenc -
városi Ön kor mány zat Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za -
tá ról szó ló, több ször mó do sí tott Ör1.-et és meg ál la pí tot ta,
hogy a ko ráb bi jel zé sei el le né re nem vál toz tat ták meg az
ön kor mány zat el ne ve zé sét. Az Ör1. 1. § (1) be kez dé se az
ön kor mány zat el ne ve zé sét a kö vet ke zõk sze rint ál la pí tot ta 
meg: „Fe renc vá ro si Ön kor mány zat”. Ugyan ez az el ne ve -
zés je le nik meg a kép vi se lõ-tes tü let és a pol gár mes te ri
 hivatal ne vé ben is. A hi va tal ve ze tõ az Al kot mány bí ró ság
38/2005. (X. 18.) ha tá ro za ta (a to váb bi ak ban: Abh1.) szó
sze rin ti is mer te té se mel lett fel hív ta a kép vi se lõ-tes tü le tet
az Ör1. Ke rü le ti tv.-nek meg fe le lõ mó do sí tá sá ra, a kép -
viselõ-testület azon ban a tör vény es sé gi ész re vé tel lel nem
ér tett egyet és az Ör1.-et nem mó do sí tot ta, vagy is az ön -
kor mány zat el ne ve zé sé ben to vább ra sem je le nik meg a
„Bu da pest fõ vá ros” for du lat, a „ke rü let” szó és a ke rü let
szá ma ró mai szám mal je lez ve. A köz igaz ga tá si hi va tal
 vezetõje ez után for dult az Al kot mány bí ró ság hoz és in dít -
vá nyoz ta im már nem csak az Ör1., ha nem az Ör2. egyes
ren del ke zé se i nek a fe lül vizs gá la tát, mert meg íté lé se sze -
rint a fõ vá ros ke rü le ti ta go zó dá sá ra nem uta ló el ne ve zés
– az Abh1. meg ál la pí tá sa i ra is fi gye lem mel – túl ter jesz ke -
dik a tör vé nyi fel ha tal ma zá son.

II.

1. Az Al kot mány érin tett ren del ke zé se:
„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.”

2. A Ke rü le ti tv. ren del ke zé sei:
„2. § (1) Bu da pest fõ vá ros köz igaz ga tá si te rü le te a kö -

vet ke zõ ke rü le tek re ta go zó dik: I. ke rü let, II. ke rü let,
III. ke rü let, IV. ke rü let, V. ke rü let, VI. ke rü let, VII. ke rü -
let, VIII. ke rü let, IX. ke rü let, X. ke rü let, XI. ke rü let,
XII. ke rü let, XIII. ke rü let, XIV. ke rü let, XV. ke rü let,
XVI. ke rü let, XVII. ke rü let, XVIII. ke rü let, XIX. ke rü let,
XX. ke rü let, XXI. ke rü let, XXII. ke rü let, XXIII. ke rü let.

(2) A fõ vá ro si ke rü le ti kép vi se lõ-tes tü let a szer ve ze ti és
mû kö dé si sza bály za tá ban ha tá roz za meg a ke rü let el ne ve -
zé sét.

(...)
1. szá mú mel lék let az 1994. évi XLIII. tör vény hez (...)
A IX. ke rü let ha tá ra: a Sza bad ság híd tól a Duna kö zép -

vo na lát kö vet ve ha la d a so rok sá ri Du na-ágig, a so rok sá ri
Du na-ág kö zép vo na lán Pes ter zsé bet régi ha tá rá ig, in nen a
Ha tár úton át az Ül lõi útig, az Ül lõi úton a Kál vin té rig,
a Kál vin tér észak ke le ti, majd nyu ga ti ol da lán az épü le tek
vo na lán a Vám ház kör útig, és en nek foly ta tá sá ban a
 Fõvám té ren át a ki in du lá si pon tig.”

3. Az Ör1. vizs gált sza bá lyai:
„1. § (1) Az ön kor mány zat el ne ve zé se:
FERENCVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
(...)
(3) Az ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le té nek hi va ta los

meg ne ve zé se:
FERENCVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVI -

SELÕ-TESTÜLETE
(4) A Kép vi se lõ-tes tü let hi va ta lá nak meg ne ve zé se:
FERENCVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁR -

MESTERI HIVATALA”

4. Az Ör2. vizs gált sza bá lyai:
„2. § A Fe renc vá ro si Ön kor mány zat cí me ré nek és zász -

la já nak le írá sa, je len tés tar tal ma”
„3. § (2) l) a Fe renc vá ro si Ön kor mány zat ün ne pi ren -

dez vé nye in, úgy hogy az ál la mi cí mer és a fõ vá ro si cí mer
je len tõ sé gét ne kis seb bít se.”

„4. § (4) A cí mer és a zász ló hasz ná la tát, al kal ma zá sát
vagy elõ ál lí tá sát nem sza bad en ge dé lyez ni, a ki adott en ge -
délyt pe dig vissza kell von ni, ha a hasz ná lat vagy a for ga -
lom ba ho za tal mód ja a Fe renc vá ro si Ön kor mány zat, il let -
ve a ke rü let la kos sá gá nak jo ga it vagy jo gos ér de ke it sér ti.”

„9. § a) a hasz ná lat mód ja és an nak kö rül mé nyei a
 Ferencvárosi Ön kor mány zat, il let ve a ke rü let la kos sá gá -
nak jo ga it, jo gos ér de ke it sér te né vagy ve szé lyez tet né;”

„11. § (1) A ki adott en ge délyt vissza kell von ni, ha
a hasz ná lat vagy an nak cél ja, mód ja és kö rül mé nyei a
 Ferencvárosi Ön kor mány zat, il let ve a ke rü let la kos sá ga
jo ga it, jo gos ér de ke it sér ti vagy ve szé lyez te ti.”

„12. § (2) a) a hasz ná lat vagy an nak mód ja, cél ja és
 körülményei a Fe renc vá ro si Ön kor mány zat vagy a ke rü let
 lakosságának jo ga it, jo gos ér de ke it sér ti vagy veszélyez -
teti.”

III.

Az in dít vány rész ben meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság el sõ ként az Ör1. in dít vány ban 
meg je lölt ren del ke zé se it vizs gál ta. Az Ör1. 1. §-ában rög -
zí ti a ke rü le ti ön kor mány zat, a kép vi se lõ-tes tü let és a pol -
gár mes te ri hi va tal el ne ve zé sét. Mind há rom sza bály a
 kerület ne vén ala pul, mely mind össze annyit tar tal maz:
„Fe renc vá ro si Ön kor mány zat”. Az Al kot mány bí ró ság az
Abh1.-ben egy má sik bu da pes ti ke rü le ti ön kor mány zat
szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tát vizs gál va meg ál la pí -
tot ta, hogy a Ke rü le ti tv. 2. § (2) be kez dé sé nek az a sza bá -
lya, mely sze rint „[a] fõ vá ro si ke rü le ti kép vi se lõ-tes tü let
a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tá ban ha tá roz za meg a
ke rü let el ne ve zé sét” arra ter jed ki, hogy az Or szág gyû lés
ál tal meg ál la pí tott hi va ta los köz igaz ga tá si hely név alap -
ján, amel lett ne vez he tik el a ke rü le tet. Az Abh1. sze rint
„[a] Ke rü le ti tv. ál la pí tot ta meg Bu da pest fõ vá ros köz igaz -
ga tá si ke rü le ti be osz tá sát, a ke rü le tek hi va ta los meg je lö lé -
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sét, ami egy ben a ke rü let köz igaz ga tá si hely ne ve. [...]
A fõ vá ro si ke rü le tek hi va ta los köz igaz ga tá si hely ne ve az,
amit a Ke rü le ti tv. ál la pít meg ró mai szám mal és a ha tár vo -
nal pon tos meg ál la pí tá sá val. A hi va ta los köz igaz ga tá si
hely név (Bu da pest fõ vá ros XII. ke rü let) mel lett ne vez he ti
el a kép vi se lõ-tes tü let a ke rü le tet.” (ABH 2005, 682, 687.). 
Noha az Abh1.-ben vizs gált ön kor mány za ti ren de let az
adott fõ vá ro si ke rü let köz igaz ga tá si hely ne vé rõl ren del ke -
zett a Ke rü le ti tv.-tõl el té rõ en és en nek al kot mány el le nes -
sé gét mond ta ki az Al kot mány bí ró ság, az ott tett meg ál la -
pí tá so kat az Al kot mány bí ró ság je len ügy ben is irány adó -
nak te kin tet te, mert az ön kor mány zat (adott eset ben egy
fõ vá ro si ke rü le ti ön kor mány zat) el ne ve zé sé nek a köz igaz -
ga tá si hely név hez kell iga zod ni. En nek alap ján az Al kot -
mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy az Ör1. meg al ko tá sa
 során a Fe renc vá ro si Ön kor mány zat nem a Ke rü le ti
tv.-ben ka pott fel ha tal ma zás nak meg fe le lõ en ál la pí tot ta
meg az ön kor mány zat, a kép vi se lõ-tes tü let és a pol gár mes -
te ri hi va tal ne vét, il let ve el ne ve zé sét, mert ab ban nem sze -
re pel tet te a Ke rü le ti tv.-nyel meg ál la pí tott „Bu da pest
 fõváros IX. ke rü let” köz igaz ga tá si hely ne vet. Mint tör -
vénnyel el len té tes ren de le ti sza bá lyo kat az Alkotmány -
bíróság az Al kot mány 44/A. § (2) be kez dé sé be üt kö zés
miatt az Ör1. ren del ke zõ rész ben meg je lölt ren del ke zé se it
meg sem mi sí tet te.

2. Az Al kot mány bí ró ság ez után az Ör2.-vel kap cso lat -
ban elõ ter jesz tett in dít ványt vizs gál ta meg. A köz igaz ga tá -
si hi va tal in dít vá nyá ból és a mel lék let ként csa tolt ira tok -
ból az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy a hi va tal ve -
ze tõ az Ör1.-gyel kap cso lat ban tett tör vény es sé gi ész re vé -
telt, ezt az ész re vé telt tár gyal ta meg a ke rü le ti képvi -
selõ-testület és ho zott az zal egyet nem értõ dön tést. Az
 indítványban a hi va tal ve ze tõ azon ban nem csak az Ör1.,
ha nem a tör vény es sé gi ész re vé tel ben nem sze rep lõ Ör2.
egyes ren del ke zé sei al kot mány el le nes sé ge meg ál la pí tá sát
és meg sem mi sí té sét is kér te. Az Al kot mány bí ró ság nak
ezért ál lást kel lett fog lal nia ab ban a kér dés ben, hogy a tör -
vény es sé gi ész re vé tel lel nem érin tett, de az in dít vány ban
tá ma dott Ör2.-re le foly tat ha tó-e az al kot mány bí ró sá gi el -
já rás. En nek el dön té se kor az Al kot mány bí ró ság a kö vet -
ke zõk bõl in dult ki. Az Al kot mány bí ró ság ról szó ló
1989. évi XXXII. tör vény (a to váb bi ak ban: Abtv.) 21. §
(2) be kez dé se ér tel mé ben jog sza bály alkotmányellenes -
ségének utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló el já rást bár ki in dít -
vá nyoz hat. A 30/1999. (X. 13.) AB ha tá ro zat (a to váb bi ak -
ban: Abh2.) rész le te sen vizs gál ta a köz igaz ga tá si hi va ta -
lok ve ze tõ i nek in dít vá nyo zá si jog kö rét. Az Abh2. a ren -
del ke zõ rész ben rög zí tet te: „Az Al kot mány bí ró ság meg -
állapítja, hogy az ön kor mány za ti ren de let al ko tás el já rá si
sza bá lya i nak meg sér té sé bõl adó dó tör vény el le nes ség
vizs gá la tát csak a köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je kez de mé -
nyez he ti. E te kin tet ben az al kot mány bí ró sá gi el já rás meg -
in dí tá sá ra való jo go sult ság ki zá ró lag a he lyi ön kor mány -
za tok ról szó ló 1990. évi LXV. tör vény 99. § (2) be kez dés

a) pont ján ala pul.” (ABH 1999, 411.) Az Abh2.-ben az
 Alkotmánybíróság rá mu ta tott, „hogy az ön kor mány za ti
mû kö dés jog sze rû sé gé nek vizs gá la ta az Ötv. 98. §-a sze -
rint nem az Al kot mány bí ró ság, ha nem a köz igaz ga tá si
 hivatalok fel ada ta. Az Ötv. a köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ -
je szá má ra szá mos, a tör vény sér tést meg elõ zõ, kiküszö -
bölõ jogi esz közt biz to sít. En nek ke re té ben le he tõ ség van a 
va lós tény ál lás fel tá rá sá ra [az Ötv. 17. §-ának (2) be kez dé -
se sze rint a jegy zõ kö te les meg kül de ni a kép vi se lõ-tes tü let
ülé sé rõl ké szült jegy zõ köny vet a köz igaz ga tá si hi va tal
 vezetõjének]; le he tõ ség van az eset le ges tör vény sér tés
meg szün te té sé nek kez de mé nye zé sé re [az Ötv. 99. §-ának
(1) be kez dé se sze rint a köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je
 ennek ér de ké ben fel hív ja az érin tet tet], és vég sõ so ron
arra, hogy [az Ötv. 99. § (2) be kez dés a) pont ja alap ján]
a hi va tal ve ze tõ je az Al kot mány bí ró ság nál kez de mé nyez -
ze a tör vény sér tõ ön kor mány za ti ren de let fe lül vizs gá la -
tát.” (ABH 1999, 411, 414.) Az Abh2.-ben az Al kot mány -
bí ró ság meg kü lön böz tet te egy más tól az Abtv. 1. § b) pont -
ja sze rin ti jog sza bály, va la mint ál la mi irá nyí tás egyéb jogi
esz kö ze al kot mány el le nes sé gé nek vizs gá la tá ra irá nyu ló,
il let ve az Abtv. 1. §-ának h) pont ja sze rin ti, kü lön tör vény
ál tal meg ál la pí tott egyéb ha tás kör ben kez de mé nye zett el -
já rást, il let ve az ezek hez kap cso ló dó in dít vá nyo zá si jo go -
sult sá got. Az Abtv. és az Ötv. vo nat ko zó ren del ke zé se i nek 
össze ve té se alap ján az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta,
„hogy a tör vé nyi sza bá lyo zás kü lön ke ze li az al kot mány el -
le nes ség [Abtv. 1. § b) pont] és az ön kor mány za ti ren de let
tör vény el le nes sé gé nek [Ötv. 99. § (2) be kez dés a) pont ja]
vizs gá la tát.” (ABH 1999, 414.)

3. A fent le ír tak alap ján egy ér tel mû, hogy a je len ügy -
ben az Abtv. 1. § h) pont ja sze rin ti el já rás ban kell az
 Alkotmánybíróságnak dön te nie. Ez az el já rás az Ötv.-ben
sza bá lyo zott tör vény es sé gi el len õr zé si te vé keny ség ré sze,
az el já rás tár gya az az ön kor mány za ti ren de let, amely re a
köz igaz ga tá si hi va tal tör vény es sé gi ész re vé telt tett, de az -
zal a kép vi se lõ-tes tü let nem ér tett egyet, vagy in téz ke dést
nem tett. A köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jé nek az Abtv. 1. §
h) pont ja és az Ötv. 99. § (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti
 eljárásban az in dít vá nyo zá si joga csak az után nyí lik meg,
ha az ön kor mány zat a tör vény es sé gi ész re vé telt nem
 fogadta el. Olyan ren de let re néz ve, mely re a hi va tal ve ze tõ
nem tett tör vény es sé gi ész re vé telt és, mely re az ön kor -
mány zat így nem is re a gál ha tott, az in dít vá nyo zá si jo go -
sult ság nem nyí lik meg. A hi va tal ve ze tõ in dít vá nyát ki fe -
je zet ten az Ötv. 99. § (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti jog kö -
ré ben tet te, nem hi vat ko zott sem az Abtv. 1. § b) pont já ra,
sem 21. § (2) be kez dé sé re. Mind ezek re te kin tet tel az
 Alkotmánybíróság az Ör2. egyes ren del ke zé se i vel kap cso -
lat ban be nyúj tott in dít ványt az Al kot mány bí ró ság ide ig le -
nes ügy rend jé rõl és an nak köz zé té te lé rõl szó ló 3/2001.
(XII. 3.) Tü. ha tá ro zat 29. § c) pont ja alap ján („az el já rás
in dít vá nyo zá sá ra az in dít vá nyo zó nak nincs jo go sult sá ga”) 
vissza uta sí tot ta.
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Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá nak a Ma gyar Köz -
löny ben való köz zé té te le az Abtv. 41. §-án ala pul.

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

Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 84/H/2008.

VIII. Az Or szág gyû lés,
a köz tár sa sá gi el nök,
a Kor mány
és a  Kormány  tagjainak
ha tá ro za tai

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
104/2008. (X. 3.) OGY

határozata

országgyûlési biztos választásáról*

Az Or szág gyû lés

az Al kot mány 32/B. §-ának (4) be kez dé se, az ál lam pol -
gá ri jo gok or szág gyû lé si biz to sá ról szó ló 1993. évi
LIX. tör vény 2. §-ának (1)–(2) be kez dé se és a 4. §-ának
(5) be kez dé se, va la mint a sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és
a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról szó ló 1992. évi
LXIII. tör vény 23. §-ának (1) be kez dé se alap ján

dr. Jóri And rást

adat vé del mi biz tos nak

meg vá laszt ja.

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

Nya kó Ist ván s. k., Pett kó And rás s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

 * A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. szep tem ber 29-i ülés nap ján
 fogadta el.

Az Országgyûlés
105/2008. (X. 3.) OGY

határozata

az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló

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

Az Or szág gyû lés bi zott sá ga i nak lét re ho zá sá ról, tiszt -
ség vi se lõ i nek és tag ja i nak meg vá lasz tá sá ról szó ló
14/2006. (V. 31.) OGY ha tá ro zat a kö vet ke zõk sze rint
 módosul:

Az Or szág gyû lés

a Sport- és tu risz ti kai bi zott ság ba

Al más sy Kor nél he lyett

dr. Vas Já nost

a bi zott ság al el nö ké vé

meg vá laszt ja.

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

Nya kó Ist ván s. k., Pett kó And rás s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
106/2008. (X. 3.) OGY

határozata

a Nabucco földgázvezeték elõkészítésének
és megvalósításának folyamatát segítõ eseti bizottság

tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról**

A Na buc co föld gáz ve ze ték elõ ké szí té sé nek és meg va -
ló sí tá sá nak fo lya ma tát se gí tõ ese ti bi zott ság lét re ho zá sá ról 
szó ló 98/2008. (IX. 26.) OGY ha tá ro zat 4–5. pont ja alap -
ján az Or szág gyû lés az ese ti bi zott ság tiszt ség vi se lõ i nek és 
tag ja i nak a kö vet ke zõ ket vá laszt ja meg:

El nök: Dr. Kóka Já nos (SZDSZ)

Társ el nök: Mes ter há zy At ti la (MSZP)
Társ el nök: Po do lák György (MSZP)
Társ el nök: Bal la Mi hály (Fi desz)

 * A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. szep tem ber 29-i ülés nap ján
 fogadta el.

** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. szep tem ber 29-i ülés nap ján
 fogadta el.
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Tag jai: Gön dör Ist ván (MSZP)
Dr. Jó zsa Ist ván (MSZP)
Dr. Ké ke si Ti bor (MSZP)
Dr. Sza bad kai Ta más (MSZP)
Bal la György (Fi desz)
Né meth Zsolt (Fi desz)
Firtl Má tyás (KDNP)
Ka to na Kál mán (MDF)

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

Nya kó Ist ván s. k., Pett kó And rás s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
107/2008. (X. 3.) OGY

határozata

az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 22. § (2) bekezdése

alapján az M3 Nyíregyháza–Vásárosnamény közötti
szakaszának koncesszióba adására vonatkozó

közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges
országgyûlési felhatalmazás megadásáról*

1. Az Or szág gyû lés az ál lam ház tar tás ról szó ló
1992. évi XXXVIII. tör vény 22. § (2) be kez dé se alap ján
fel ha tal ma zást ad az M3 Nyír egy há za–Vá sá ros na mény
 közötti sza ka szá nak a kon cesszi ó ról szó ló 1991. évi
XVI. tör vény sze rin ti kon cesszi ó ba adá sá ra vo nat ko zó,
a köz be szer zé sek rõl szó ló 2003. évi CXXIX. tör vény ren -
del ke zé se i nek meg fe le lõ en le foly ta tan dó köz be szer zé si
el já rás meg in dí tá sá hoz az aláb bi ak sze rint:

a) A köz be szer zé si el já rás aján lat ké rõ je és a koncesz -
sziós szer zõ dést kötõ fél: a Ma gyar Ál lam kép vi se le té ben
a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter jár el.

b) A köz be szer zé si el já rás és a szer zõ dés tár gya: az
M3-as jelû gyors for gal mi út Nyír egy há za és Vaja (49. szá -
mú fõút) kö zöt ti 2×2 sá vos au tó pá lya, va la mint Vaja
(49. szá mú fõút) és Vá sá ros na mény kö zöt ti 2×1 sá vos
 autóút és a kap cso ló dó ki szol gá ló lé te sít mé nyek nek
(együt te sen gyors for gal mi út) a meg ter ve zé sé re, meg épí -
té sé re, fel újí tá sá ra, üze mel te té sé re, fenn tar tá sá ra, fi nan szí -
ro zá sá ra és hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó ki zá ró la gos kon -
cesszi ós jog nyúj tá sa a köz be szer zé si el já rás ban nyer tes
aján lat te võ ál tal ala pí tan dó kon cesszi ós tár sa ság ré szé re
30 év idõ tar tam ra.

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. szep tem ber 29-i ülés nap ján
 fogadta el.

2. Az Or szág gyû lés egyet ért az zal, hogy az 1. pont ban
meg ha tá ro zott be ru há zás a köz- és ma gán szfé ra együtt -
mûködésével, PPP fi nan szí ro zás sal va ló sul jon meg az zal,
hogy a köz be szer zé si el já rás sze rin ti aján la tok el bí rá lá sát
kö ve tõ en, ha van olyan aján lat te võ, amely nyer tes nek nyil -
vá nít ha tó, a Kor mány ter jesszen az Or szág gyû lés elé
 országgyûlési ha tá ro za ti ja vas la tot a nyer tes aján lat te võ rõl 
(kon cesszor ról), és mu tas sa be a kon cesszi ós szer zõ dés
fõbb tar tal mi ele me it, az ál la mi fi nan szí ro zá si szük ség le -
tet, en nek ke re te it, il let ve üte me zé sét. A szer zõ dés ha tály -
ba lé pé sé nek fel té te le a szer zõ dés fõbb tar tal mi ele me i nek
és az ál la mi fi nan szí ro zá si szük ség let nek va la mint üte me -
zé sé nek az Or szág gyû lés ál ta li jó vá ha gyá sa.

3. Az 1. pont ban meg ha tá ro zott be ru há zás csak ab ban
az eset ben va ló sít ha tó meg PPP fi nan szí ro zás sal, ha az
gaz da sá go sabb, mint az épí tés és üze mel te tés ál la mi fi nan -
szí ro zás sal tör té nõ együt tes meg va ló sí tá sa.

4. Az Or szág gyû lés az 1. pont ban meg ha tá ro zott köz -
be szer zé si el já rás ered mé nye kép pen lét re jö võ, ter ve zett
kon cesszi ós szer zõ dés és az ah hoz kap cso ló dó köz vet len
szer zõ dés fõbb tar tal mi ele me it és an nak tar tal mát az aláb -
bi ak sze rint hagy ja jóvá:

a) A be ru há zás köz- és ma gán szfé ra part ner ség kere -
tein be lül, épí té si kon cesszió for má já ban meg va ló su ló be -
ru há zás, amely ben a ma gán szfé ra (konc esszor) vi se li a
pro jekt hez kap cso ló dó ter ve zé si, épí té si, fel újí tá si, üze -
mel te té si, fenn tar tá si és fi nan szí ro zá si te vé keny sé gek kel
járó koc ká za tok je len tõs ré szét. A kon cesszi ós szer zõ dés
alap ján a Ma gyar Ál lam a gyors for gal mi út ren del ke zés re
ál lá sá nak és az út ke ze lés mi nõ sé gé nek függ vé nyé ben az
üze mel te té si idõ szak kez de té tõl ren del ke zés re ál lá si dí jat
fi zet a kon cesszor nak. A konc esszor a Ma gyar Ál lam nak a
kon cesszió tel jes idõ sza ka alatt éven te kon cesszi ós dí jat
kö te les meg fi zet ni.

b) A pro jekt ke re té ben meg épí tett gyors for gal mi út az
ide ig le nes hasz ná lat ba vé te li en ge dély ki bo csá tá sá nak
nap já val kez dõ dõ en a Ma gyar Ál lam ki zá ró la gos tu laj do -
nát ké pe zi. Az üze mel te té si idõ szak az ide ig le nes hasz ná -
lat ba vé te li en ge dély ki bo csá tá sá tól kez dõ dik, az üze mel -
te tés az érin tett ha tó sá gok kal ki ala kí tott együtt mû kö dé si
és el já rá si rend del, va la mint a kör nye zet vé del mi elõ írá -
sok kal össz hang ban vég zen dõ. A gyors for gal mi út sza ka -
szok az egy sé ges nem ze ti díj sze dé si rend szer ke re té ben
ve he tõk igény be.

c) A Ma gyar Ál lam és a PPP-pro jek tet fi nan szí ro zó
 felek a kon cesszi ós tár sa ság be vo ná sá val köz vet len szer -
zõ dést köt nek, amely nek cél ja a kon cesszi ós szer zõ dés ben 
vál lalt kö te le zett sé gek tel je sü lé sé nek biz to sí tá sa a köz vet -
len szer zõ dés ben elõ írt hely re ál lí tá si terv sze rint, ab ban az
eset ben is, ha a konc esszor nem tel je sí ti, vagy veszélyez -
teti a kon cesszi ós szer zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé ge it és
emi att a Ma gyar Ál lam a kon cesszi ós szer zõ dést fel mond -
hat ná. A köz vet len szer zõ dés a kon cesszi ós szer zõ dés fel -
ha tal ma zá sa alap ján ak kor al kal ma zan dó, ha a kon cesszi ós 
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szer zõ dés ben meg ha tá ro zott és a köz vet len szer zõ dés
 keretein be lül or vo sol ha tó ese mény kö vet ke zik be.

5. Az Or szág gyû lés egyet ért az zal, hogy a Kor mány az
M3 Nyír egy há za–Vá sá ros na mény kö zöt ti sza ka szá nak
 jóváhagyási el já rá sá hoz ha son ló mó don vizs gál ja meg az
M44 Ti sza kürt–Kon do ros kö zöt ti sza kasz meg va ló sí tá sá -
nak le he tõ sé gét, fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról szó ló
1992. évi XXXVIII. tör vény 12/B–C. §-ai ban, 22. §-ában,
va la mint a Kor mány 24/2007. (II. 28.) szá mú ren de le té ben 
fog lal tak ra.

6. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

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

Nya kó Ist ván s. k., Pett kó And rás s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

A köz tár sa sá gi el nök
ha tá ro za tai

A köztársasági elnök
205/2008. (X. 3.) KE

határozata

a Nemzeti Sporttanács elnökének kinevezésérõl

A sport ról  szóló 2004. évi I. tör vény 53.  § (2) be kez dé se
alap ján, a mi nisz ter el nök elõ ter jesz té sé re ki ne ve zem
dr. Sár kö zy Ta mást a Nem ze ti Sport ta nács el nö ké vé.

Bu da pest, 2008. szep tem ber 29.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: IV-7/04235/2008.

A Kor mány tag ja i nak
ha tá ro za tai

A miniszterelnök
69/2008. (X. 3.) ME

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Apostoli
Szentszék által 1997. június 20-án aláírt

Megállapodás egyes kérdései végrehajtásának
áttekintésére létrejövõ bizottságban kormányzati

képviselõk megbízásának visszavonásáról,
illetve új képviselõk delegálásáról

Az 1119/2003. (XII. 10.) Korm. ha tá ro zat 2. pont já ban
fog lalt jog kö röm ben a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és
az Apos to li Szent szék ál tal 1997. jú ni us 20-án alá írt Meg -
ál la po dás egyes kér dé sei vég re haj tá sá nak át te kin té sé re
lét re jött bi zott ság ban

dr. Rapi Ka ta lin nak és

For gó György né nek

a kor mány za ti kép vi se let el lá tá sá ra vo nat ko zó meg bí zá -
sát vissza vo nom;

dr. Med gya szai Me lin dát, az Egész ség ügyi Miniszté -
rium szak ál lam tit ká rát,

dr. Ko vá rik Er zsé be tet, a Szo ci á lis és Mun ka ügyi
 Minisztérium szak ál lam tit ká rát

a kor mány zat kép vi se le té nek el lá tá sá val

meg bí zom.

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

A miniszterelnök
70/2008. (X. 3.) ME

határozata

fõiskolai tanár kinevezésérõl és fõiskolai rektor
megbízásáról

A fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény
101.  § (3) be kez dés a) és b) pont já ban fog lalt jog kö röm -
ben, az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter elõ ter jesz té sé re

dr. Dol hai La jost,

– 2008. no vem ber 1-jei ha tállyal –

fõ is ko lai ta nár rá ki ne ve zem, és
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az Egri Hit tu do má nyi Fõ is ko lán

– a 2008. no vem ber 1-jé tõl 2014. au gusz tus 31-éig ter -
je dõ idõ tar tam ra –

a rek to ri te en dõk el lá tá sá val meg bí zom.

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

A miniszterelnök
71/2008. (X. 3.) ME

határozata

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács tagjai
kinevezésérõl

Az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör vény
73/A.  § (2) be kez dé se alap ján a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt
ve ze tõ mi nisz ter és az elekt ro ni kus hír köz lé sért fe le lõs mi -
nisz ter ja vas la tá ra

dr. Des sewf fy Ti bort,

dr. Z. Kar va lics Lász lót,

dr. Sal lai Gyu lát

a Nem ze ti Hír köz lé si és In for ma ti kai Ta nács tag já vá

– 2008. ok tó ber 27-ei ha tállyal, négy évi idõ tar tam ra –

ki ne ve zem.

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

A külügyminiszter
41/2008. (X. 3.) KüM

határozata

,,a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna
Miniszteri Kabinetje között az V. számú összeurópai

közlekedési folyosó közúti csatlakozási pontjairól
a magyar–ukrán határszakaszon” címû egyezmény

kihirdetésérõl szóló
147/2006. (VII. 19.) Korm. rendelet

4. § (3) bekezdésének a hatálybalépésérõl

A 147/2006. (VII. 19.) Korm. ren de let tel, a Ma gyar
Köz löny 2006. jú li us 19-ei szá má ban ki hir de tett, „a Ma -
gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Uk raj na Mi nisz te ri Ka bi -

net je kö zött az V. szá mú össz eu ró pai köz le ke dé si fo lyo só
köz úti csat la ko zá si pont ja i ról a ma gyar–uk rán ha tár sza ka -
szon” címû egyez mény, an nak 8. cik ke (2) be kez dé se sze -
rint, a jó vá ha gyá sá ról szó ló utol só ér te sí tés kéz hez vé te lét
kö ve tõ 30. na pon lép ha tály ba.

Az Egyez mény 8. cik ké nek (2) be kez dé se sze rin ti ér te -
sí tés kéz hez vé te lé re 2008. szep tem ber 23-án ke rült sor.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 147/2006.
(VII. 19.) Korm. ren de let 4. § (3) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tom, hogy „a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Uk raj na
Mi nisz te ri Ka bi net je kö zött az V. szá mú össz eu ró pai köz -
le ke dé si fo lyo só köz úti csat la ko zá si pont ja i ról a ma gyar
ha tár sza ka szon” címû egyez mény, an nak 8. cik ké nek
(2) be kez dé se alap ján 2008. ok tó ber 22-én, azaz ket tõ -
ezer-nyolc ok tó ber hu szon ket te di kén lép ha tály ba.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

IX. Az Or szá gos
 Választási Bi zott ság
 állásfoglalásai
és ha tá ro za tai

Az Országos Választási Bizottság
289/2008. (X. 3.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – a 2008. szep tem -
ber 30-án meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló
1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a V. M. Zs. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos
nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö -
vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).
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Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. au gusz tus 27-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pel:

,,Akar ja-e ÖN, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság ban sen ki se
le hes sen egy ide jû leg a tör vényhozó ha ta lom és a vég re -
haj tó ha ta lom tag ja?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
kez de mé nye zés nem fe le l meg az or szá gos nép sza va zás ról 
és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak -
nak, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést
úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen
vá la szol ni. A „tör vényhozó” és „vég re haj tó” ha ta lom ki fe -
je zé sek a vá lasz tó pol gá rok szé les köre szá má ra ne he zen
ér tel mez he tõ ek, tar tal muk meg ha tá ro zá sa nem egy ér tel -
mû.

Emel lett az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban is
[2/1993. (I. 22.) AB, 25/1999. (XI. 22.) AB, 28/1999.
(VII. 7.) AB, 40/1999. (XII. 21.) AB, 50/2001. (XI. 22.)
AB, 48/2003. (X. 27.) AB ha tá ro za tok] ki fej tett kö vet ke -
ze tes gya kor la tá ra te kin tet tel a Ma gyar Köz tár sa ság
 Alkotmányáról  szóló 1949. évi XX. tör vény (a továb biak -
ban: Al kot mány) nem mó do sít ha tó vá lasz tó pol gá ri kez de -
mé nye zés re in du ló nép sza va zás sal. A kér dés ben tar tott
ered mé nyes nép sza va zás az Al kot mány mó do sí tá sát igé -
nyel né.

Mind ezek re te kin tet tel az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét
meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  § b) és c) pont ja in,
13.  § (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás
a Ve. 130.  § (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
290/2008. (X. 3.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2008. szep tem ber
30-án – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dé sé nek b) pont -
já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a dr. L. P. ma gán sze -

mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye -
zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. au gusz tus 28-án az aláb bi kér dés -
ben kez de mé nye zett or szá gos nép sza va zást:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a köz te rü le ten ki ala kí tott
vá ra ko zó hely (par ko ló) ren del te té sé nek meg fe le lõ hasz ná -
la tá ért sem mi lyen mó don és cí men ne kell jen par ko lá si
 díjat fi zet ni – a kö vet ke zõ költ ség ve té si idõ szak kezde -
tétõl?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
kez de mé nye zés nem fe le l meg az or szá gos nép sza va zás ról 
és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak -
nak, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést
úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen
vá la szol ni. Nem de rül ki ugyan is a kér dés bõl a vá lasz tó -
pol gá rok szá má ra, pon to san mit ért a kez de mé nye zõ
„ következõ költ ség ve té si idõ sza kon”.

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 28/B.  §-ának
(1) be kez dé se alap ján or szá gos nép sza va zás tár gya csak az 
Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés le het.

A bel te rü le ti köz utak és a hoz zá juk kap cso ló dó vára -
kozóhelyek je len tõs há nya da ön kor mány za ti tu laj don ban
van, s an nak hasz ná la tá ra vo nat ko zó sza bá lyo zás meg al -
ko tá sa – mint tu laj do no si jog – az ön kor mány za tok kép -
viselõ-testületeit il le ti meg, ezért fen ti kér dés ben az ön kor -
mány za ti köz te rü le te ket érin tõ en nem le het or szá gos nép -
sza va zást tar ta ni.

Mind ezek re te kin tet tel az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét
meg ta gad ja.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/B.  § (1) be kez dé sén, az
or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1998. évi III. tör vény 2.  §-án, 10.  §-ának a) és c) pont ja in,
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13.  § (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás
a Ve. 130.  § (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
291/2008. (X. 3.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – a 2008. szep tem ber
30-án meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló
1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a dr. L. P. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. au gusz tus 28-án az aláb bi kér dés -
ben kez de mé nye zett or szá gos nép sza va zást:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a köz te rü le tek ren del te té sé -
nek meg fe le lõ hasz ná la tá nak bár mi ne mû kor lá to zá sa ese -
tén a hasz ná la tot kor lá to zó sze mély, vagy szer ve zet a jog -
ál lá sá tól füg get le nül, a kor lá to zás idõ tar ta má val, te rü le -
té nek nagy sá gá val, a hasz ná lat kor lá to zott for gal má nak
mér té ké vel, és a hely re ál lí tás költ sé ge i vel ará nyos dí jat
 legyen kö te les fi zet ni, köz vet le nül a köz te rü let tu laj do no -
sá nak – a kö vet ke zõ költ ség ve té si idõ szak kez de té tõl?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
kez de mé nye zés nem fe le l meg az or szá gos nép sza va zás ról 
és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak -
nak, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést
úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen
vá la szol ni. A kér dés több kér dést tar tal maz, me lyek egy -
más hoz  való vi szo nya nem ért he tõ. Emel lett a „bár mi ne -
mû kor lá to zás” ki té tel je len té se mind a jog al ko tó, mind
a vá lasz tó pol gá rok szá má ra ér tel mez he tet len.

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 28/B.  §-ának
(1) be kez dé se alap ján or szá gos nép sza va zás tár gya csak az 
Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés le het.

A köz te rü le tek je len tõs há nya da ön kor mány za ti tu laj -
don ban van, s an nak hasz ná la tá ra vo nat ko zó sza bá lyo zás
meg al ko tá sa – mint tu laj do no si jog – az ön kor mány za tok
kép vi se lõ-tes tü le te it il le ti meg, ezért fen ti kér dés ben az
ön kor mány za ti köz te rü le tek re vo nat ko zó an nem le het
 országos nép sza va zást tar ta ni.

Mind ezek re te kin tet tel az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét
meg ta gad ja.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/B.  § (1) be kez dé sén, az
or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1998. évi III. tör vény 2.  §-án, 10.  §-ának a) és c) pont ja in,
13.  § (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás
a Ve. 130.  § (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
292/2008. (X. 3.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – a 2008. szep tem ber
30-án meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló
1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a M. Z. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. szep tem ber 2-án az aláb bi kér -
dés ben kez de mé nye zett or szá gos nép sza va zást:

2008/142. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 15833



,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a Ma gyar Or szág gyû lés úgy 
mó do sít sa a vá lasz tá si tör vényt, hogy a Ma gyar Or szág -
gyû lés or szág gyû lé si kép vi se lõ i nek szá ma mó do sít ha tó
 legyen nép sza va zás ál tal, mi ni mum száz és ma xi mum két -
száz fõ kö zött?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
kez de mé nye zés nem fe le l meg az or szá gos nép sza va zás ról 
és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak -
nak, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést
úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen
vá la szol ni.

A kér dés ugyan is két, egy más tól kü lön bö zõ kér dést tar -
tal maz. Egy részt ar ról kéri a vá lasz tó pol gá rok dön té sét,
hogy az or szág gyû lé si kép vi se lõk szá ma nép sza va zás ál tal 
mó do sít ha tó le gyen, más részt hogy a lét szám száz és két -
száz fõ kö zött mo zog jon.

A kér dés  valójában nem ki zá ró lag a vá lasz tá si tör vény,
ha nem a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949.
évi XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 28/C.  §
(5) be kez dé sé be fog lalt ún. til tott tárgy kö rök mó do sí tá sá ra 
is irá nyul. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja,
hogy az Al kot mány bí ró ság – el sõ ként 25/1999. (VII. 7.)
AB ha tá ro zat ban meg fo gal ma zott – gya kor la ta sze rint az
Al kot mány mó do sí tá sá ra irá nyu ló kér dés ben vá lasz tó pol -
gá rok ál tal kez de mé nye zett nép sza va zás nak nincs he lye.

Mind ezek re te kin tet tel az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét
meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé sén, az
Nsztv. 2.  §-án, 10.  § b) és c) pont ján, 13.  § (1) be kez dé sén,
a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  § (1) be kez -
dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
293/2008. (X. 3.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – a 2008. szep tem ber
30-án meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló
1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a M. Z. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. szep tem ber 2-án az aláb bi kér -
dés ben kez de mé nye zett or szá gos nép sza va zást:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a Ma gyar Or szág gyû lés
 bizalmatlansági in dít ványt fo gad jon el a Gyur csány
 Ferenc ve zet te kor mánnyal szem ben?”

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 39/A.  § (1) be -
kez dé se sze rint a kép vi se lõk leg alább egy ötö de a mi nisz -
ter el nök kel szem ben írás ban – a mi nisz ter el nö ki tiszt ség re
je lölt sze mély meg je lö lé sé vel – bi zal mat lan sá gi in dít ványt 
nyújt hat be. A bi zal mat lan sá gi in dít vány te hát szük ség sze -
rû en együtt jár az új mi nisz ter el nök meg vá lasz tá sá val.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – te kin tet tel a
15/2007. (III. 9.) AB ha tá ro zat ra is – meg ál la pít ja, hogy a
kér dés ben az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dés d) pont ja
alap ján nem le het nép sza va zást tar ta ni, mert a mi nisz ter el -
nök meg vá lasz tá sa az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó
sze mé lyi kér dés.

Az Al kot mány 33.  § (3) be kez dé se alap ján a mi nisz ter -
el nök meg vá lasz tá sá ról, to váb bá a Kor mány prog ram já -
nak el fo ga dá sá ról az Or szág gyû lés egy szer re ha tá roz. Az
Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dés f) pont ja sze rint azon ban
nem le het nép sza va zást a Kor mány prog ram já ról.

Mind ezek re te kin tet tel az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét
meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dés d) és
f) pont ján, 33.  § (3) be kez dé sén, 39/A.  § (1) be kez dé sén, az 
or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1998. évi III. tör vény 2.  §-án, 10.  § b) pont ján, a jog or vos -
lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  § (1) be kez dé sén ala -
pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Az Országos Választási Bizottság
294/2008. (X. 3.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – a 2008. szep tem -
ber 30-án meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló
1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 131/A.  §
b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va dr. F. J. és
dr. G. K. ma gán sze mé lyek ál tal be nyúj tott or szá gos népi
kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2008. szep tem ber 3-án alá írás gyûj tõ
ív min ta pél dá nyát nyúj tot ták be az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a
kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Kez de mé nyez zük, hogy az Or szág gyû lés al kos son tör -
vényt ar ról, hogy a vá lasz tá si bi zott sá gok ülé sé rõl ké szült
jegy zõ köny vet a vá lasz tá si bi zott ság hoz za nyilvános -
ságra.”

Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
 szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 2.  §-a
alap ján az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél -
já ból be kell nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az or szá gos nép sza va zás, ille tõ leg népi kez de mé nye -
zés so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve.
118.  § (3)–(5) be kez dé sei, min tá ját a Ve. 153.  § e) pont já -
ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a 11/2008. (III. 1.) ÖTM
ren de let mel lék le te ha tá roz za meg.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak bal alsó sar ká ban
fel tün te tett alá írá sok plusz adat tar ta lom nak mi nõ sül nek,
ez ál tal az ív nem fe le l meg a Ve. vo nat ko zó ren del ke zé se i -
nek és az ÖTM ren de let mel lék le té ben meg ha tá ro zott min -
tá nak.

Mind ezek re te kin tet tel az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét
meg ta gad ja.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 18.  §-ának c) pont ján, a
Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé se in, a 11/2008. (III. 1.)

ÖTM ren de let mel lék le tén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
295/2008. (X. 3.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – a 2008. szep tem ber
30-án meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló
1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 131/A.  §
b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va dr. F. J. és
dr. G. K. ma gán sze mé lyek ál tal be nyúj tott or szá gos népi
kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2008. szep tem ber 3-án alá írás gyûj tõ
ív min ta pél dá nyát nyúj tot ták be az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a
kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Kez de mé nyez zük, hogy az Or szág gyû lés al kos son tör -
vényt ar ról, hogy a vá lasz tá si bi zott ság nem vá lasz tott tag -
ja it sza va za ti jog ne il les se meg.”

Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
 szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 2.  §-a
alap ján az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél -
já ból be kell nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az or szá gos nép sza va zás, ille tõ leg népi kez de mé nye -
zés so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve.
118.  § (3)–(5) be kez dé sei, min tá ját a Ve. 153.  § e) pont já -
ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a 11/2008. (III. 1.) ÖTM
ren de let mel lék le te ha tá roz za meg.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak bal alsó sar ká ban
fel tün te tett alá írá sok plusz adat tar ta lom nak mi nõ sül nek,
ez ál tal az ív nem fe le l meg a Ve. vo nat ko zó ren del ke zé se i -
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nek és az ÖTM ren de let mel lék le té ben meg ha tá ro zott min -
tá nak.

Mind ezek re te kin tet tel az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét
meg ta gad ja.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 18.  §-ának c) pont ján, a
Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé se in, a 11/2008. (III. 1.)
ÖTM ren de let mel lék le tén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
296/2008. (X. 3.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – a 2008. szep tem -
ber 30-án meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló
1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 131/A.  §
b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va dr. F. J. és
dr. G. K. ma gán sze mé lyek ál tal be nyúj tott or szá gos népi
kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2008. szep tem ber 3-án alá írás gyûj tõ
ív min ta pél dá nyát nyúj tot ták be az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a
kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Kez de mé nyez zük, hogy az Or szág gyû lés al kos son tör -
vényt a vá lasz tá si bi zott sá gok jogi sze mé lyi sé gé rõl.”

Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
 szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 2.  §-a
alap ján az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél -
já ból be kell nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -

hoz. Az or szá gos nép sza va zás, ille tõ leg népi kez de mé nye -
zés so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve.
118.  § (3)–(5) be kez dé sei, min tá ját a Ve. 153.  § e) pont já -
ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a 11/2008. (III. 1.) ÖTM
ren de let mel lék le te ha tá roz za meg.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak bal alsó sar ká ban
fel tün te tett alá írá sok plusz adat tar ta lom nak mi nõ sül nek,
ez ál tal az ív nem fe le l meg a Ve. vo nat ko zó ren del ke zé se i -
nek és az ÖTM ren de let mel lék le té ben meg ha tá ro zott min -
tá nak.

Mind ezek re te kin tet tel az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét
meg ta gad ja.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 18.  §-ának c) pont ján, a
Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé se in, a 11/2008. (III. 1.)
ÖTM ren de let mel lék le tén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
297/2008. (X. 3.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – a 2008. szep tem ber
30-án meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló
1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va dr. F. J. és dr. G. K. ma gán sze mé lyek ál tal be nyúj tott
 országos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2008. szep tem ber 3-án alá írás gyûj tõ
ív min ta pél dá nyát nyúj tot ták be az Or szá gos Vá lasz tá si
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Bi zott ság hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a
kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e az zal, hogy az Or szág gyû lés tör vényt al kos -
son ar ról, hogy a vá lasz tá si bi zott ság nem vá lasz tott tag -
jait sza va za ti jog ne il les se meg?”

Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
 szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 2.  §-a
alap ján az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél -
já ból be kell nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az or szá gos nép sza va zás, ille tõ leg népi kez de mé nye -
zés so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve.
118.  § (3)–(5) be kez dé sei, min tá ját a Ve. 153.  § e) pont já -
ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a 11/2008. (III. 1.) ÖTM
ren de let mel lék le te ha tá roz za meg.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak bal alsó sar ká ban
fel tün te tett alá írá sok plusz adat tar ta lom nak mi nõ sül nek,
ez ál tal az ív nem fe le l meg a Ve. vo nat ko zó ren del ke zé se i -
nek és az ÖTM ren de let mel lék le té ben meg ha tá ro zott min -
tá nak.

Mind ezek re te kin tet tel az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét
meg ta gad ja.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának e) pont ján, a
Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé se in, a 11/2008. (III. 1.)
ÖTM ren de let mel lék le tén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
298/2008. (X. 3.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – a 2008. szep tem ber
30-án meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló
1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va dr. F. J. és dr. G. K. ma gán sze mé lyek ál tal be nyúj tott
 országos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz

cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2008. szep tem ber 3-án alá írás gyûj tõ
ív min ta pél dá nyát nyúj tot ták be az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a
kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e az zal, hogy az Or szág gyû lés tör vényt al kos -
son a vá lasz tá si bi zott sá gok jogi sze mé lyi sé gé rõl?”

Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
 szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 2.  §-a
alap ján az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél -
já ból be kell nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az or szá gos nép sza va zás, ille tõ leg népi kez de mé nye -
zés so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve.
118.  § (3)–(5) be kez dé sei, min tá ját a Ve. 153.  § e) pont já -
ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a 11/2008. (III. 1.) ÖTM
ren de let mel lék le te ha tá roz za meg.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak bal alsó sar ká ban
fel tün te tett alá írá sok plusz adat tar ta lom nak mi nõ sül nek,
ez ál tal az ív nem fe le l meg a Ve. vo nat ko zó ren del ke zé se i -
nek és az ÖTM ren de let mel lék le té ben meg ha tá ro zott min -
tá nak.

Mind ezek re te kin tet tel az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét
meg ta gad ja.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának e) pont ján, a
Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé se in, a 11/2008. (III. 1.)
ÖTM ren de let mel lék le tén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
299/2008. (X. 3.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – a 2008. szep tem ber
30-án meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló
1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
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va dr. F. J. és dr. G. K. ma gán sze mé lyek ál tal be nyúj tott
 országos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2008. szep tem ber 3-án alá írás gyûj tõ
ív min ta pél dá nyát nyúj tot ták be az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven
a kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e az zal, hogy az Or szág gyû lés tör vényt al kos -
son ar ról, hogy a vá lasz tá si bi zott sá gok ülé sé rõl ké szült
jegy zõ köny vet a vá lasz tá si bi zott ság hoz za nyilvános -
ságra?”

Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
 szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 2.  §-a
alap ján az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél -
já ból be kell nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az or szá gos nép sza va zás, ille tõ leg népi kez de mé nye -
zés so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve.
118.  § (3)–(5) be kez dé sei, min tá ját a Ve. 153.  § e) pont já -
ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a 11/2008. (III. 1.) ÖTM
ren de let mel lék le te ha tá roz za meg.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak bal alsó sar ká ban
fel tün te tett alá írá sok plusz adat tar ta lom nak mi nõ sül nek,
ez ál tal az ív nem fe le l meg a Ve. vo nat ko zó ren del ke zé se i -
nek és az ÖTM ren de let mel lék le té ben meg ha tá ro zott min -
tá nak.

Mind ezek re te kin tet tel az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét
meg ta gad ja.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának e) pont ján,
a Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé se in, a 11/2008. (III. 1.)
ÖTM ren de let mel lék le tén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
300/2008. (X. 3.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – a 2008. szep tem ber
30-án meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló
1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a K. A. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. szep tem ber 9-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy az évi rend sze res nyug díj -
eme lé sek ne szá za lé kos for má ban ha nem egy adott azo nos
fix egy össze gû eme lés for má já ban le gyen?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
kez de mé nye zés nem fe le l meg az or szá gos nép sza va zás ról 
és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak -
nak, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést
úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen
vá la szol ni. Mind a jog al ko tó mind a vá lasz tó pol gá rok szá -
má ra meg ne he zí ti a kér dés ér tel me zé sét, hogy az egyes
mon dat ré szek egyez te té se nem meg fe le lõ. Emel lett az
„egy adott azo nos fix egy össze gû eme lés” szö veg rész bõl
egy ered mé nyes nép sza va zás ese tén nem de rül ne ki egy ér -
tel mû en a jog al ko tón ak mi lyen jog al ko tá si fel ada ta van.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, a 10.  §
c) pont ján, a 13.  § (1) be kez dé sén a jog or vos lat ról  szóló
 tájékoztatás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Az Országos Választási Bizottság
301/2008. (X. 3.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – a 2008. szep tem ber
30-án meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló
1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a K. A. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. szep tem ber 9-én az aláb bi kér -
dés ben kez de mé nye zett or szá gos nép sza va zást:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság ban
egy új Al kot mány le gyen?”

Az Al kot mány bí ró ság 25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro za tá -
ban meg ál la pí tot ta: „al kot mány mó do sí tás csak az Al kot -
mány ban elõ írt el já rá si rend ben [Al kot mány 24.  § (3) be -
kez dés] tör tén het; az Al kot mány mó do sí tá sá ra irá nyu ló
kér dés ben vá lasz tó pol gá rok ál tal kez de mé nye zett nép sza -
va zás nak nincs he lye”.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az Al kot mány bí ró ság 
al kot mány ér tel me zé sét és kö vet ke ze tes gya kor la tát ala pul
véve az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét
meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 24.  § (3) be kez dé sén, az
 országos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1998. évi III. tör vény 2.  §-án és a 10.  § b) pont ján, a jog or -
vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  § (1) be kez dé sén
ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
302/2008. (X. 3.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – a 2008. szep tem ber
30-án meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló
1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a K. A. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. szep tem ber 9-én az aláb bi kér -
dés ben kez de mé nye zett or szá gos nép sza va zást:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság ban
elõ re ho zott vá lasz tás le gyen?”

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 30/A.  § (1) bek. 
d) pont ja sze rint az or szág gyû lé si kép vi se lõk ál ta lá nos
 választását a köz tár sa sá gi el nök tûzi ki. Az Al kot mány
28/B.  §-ának (1) be kez dé se sze rint or szá gos nép sza va zás
tár gya csak az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés
 lehet, a nép sza va zá si kez de mé nye zés e fel té tel nek nem
 felel meg.

Az Al kot mány bí ró ság, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság ha son ló kér dés ben és in do kok alap ján meg ho zott hi te -
le sí tést meg ta ga dó ha tá ro za ta fe lül vizs gá la ta kor, osz tot ta
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ál lás pont ját.

Mind ezek re te kin tet tel az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét
meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/B.  §-ának (1) be kez dé sén, 
a 30/A.  § (1) be kez dé sén, az or szá gos nép sza va zás ról és
népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
2.  §-án, 10.  §-ának a) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé -
koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Az Országos Választási Bizottság
303/2008. (X. 3.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – a 2008. szep tem ber
30-án meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló
1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a K. Gy. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. szep tem ber 12-én az aláb bi kér -
dés ben kez de mé nye zett or szá gos nép sza va zást.

,,Egyet ért-e ÖN az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság ban
is élõ, töb bes ál lam pol gár ság gal ren del ke zõ nek csak
 akkor le gyen sza va za ti joga, ha a vá lasz tást meg elõ zõ en,
bi zo nyí tot tan leg alább öt évig ha zánk adó fi ze tõ je volt.”

Az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban is [2/1993.
(I. 22.) AB, 25/1999. (XI. 22.) AB, 28/1999. (VII. 7.) AB,
40/1999. (XII. 21.) AB, 50/2001. (XI. 22.) AB, 48/2003.
(X. 27.) AB ha tá ro za tok] ki fej tett kö vet ke ze tes gyakor -
latára te kin tet tel a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról
 szóló 1949. évi XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány)
nem mó do sít ha tó vá lasz tó pol gá ri kez de mé nye zés re in du ló 
nép sza va zás sal. Mi vel a vá lasz tó jo got ki zá ró okok ról az
Al kot mány 70.  § (5) be kez dé se ren del ke zik, és egy ered -
mé nyes nép sza va zás az Al kot mány mó do sí tá sát igé nyel -
né, a kér dés nem hi te le sít he tõ.

Mind ezek re te kin tet tel az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét
meg ta gad ja.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, 10.  §

b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve.
130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
304/2008. (X. 3.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – a 2008. szep tem ber
30-án meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló
1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a K. Gy. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. szep tem ber 12-én az aláb bi kér -
dés ben kez de mé nye zett or szá gos nép sza va zást:

,,Egyet ért-e ÖN az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság ban,
mind a par la men ti, mind az ön kor mány za ti kép vi se lõk
vissza hív ha tó ak le gye nek.”

A kez de mé nye zés két kér dést tar tal maz. Egy részt par la -
men ti kép vi se lõk, más részt az ön kor mány za ti kép vi se lõk
vissza hív ha tó sá gá ra vo nat ko zik. A két kér dés tar tal mi lag
nem függ össze, egy kér dés ben sze re pel te té sük  miatt a vá -
lasz tó pol gá rok nak nincs mód ja kü lön-kü lön dön te ni tá mo -
ga tá suk ról.

A kép vi se lõk vissza hív ha tó sá gá val kap cso lat ban az
 Országos Vá lasz tá si Bi zott ság a 204/2008. (VI. 25.) ha tá -
ro za tá ban meg ál la pí tot ta, hogy „a kép vi se lõi meg bí za tás
meg szû né sé nek ese te it az or szág gyû lé si kép vi se lõk ese té -
ben leg ma ga sabb szint en az Al kot mány 20/A.  §-a sza bá -
lyoz za. Az ered mé nyes nép sza va zás – töb bek kö zött – az
or szág gyû lé si kép vi se lõk meg bí za tá sa meg szû né sé nek
ese te it egé szí te né ki, és fe lül ír ná a sza bad man dá tum
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 alkotmányos el vét. Ezért az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
– te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban
[2/1993. (I. 22.) AB, 25/1999. (XI. 22.) AB, 28/1999.
(VII. 7.) AB, 40/1999. (XII. 21.) AB, 50/2001. (XI. 22.)
AB, 48/2003. (X. 27.) AB ha tá ro za tok] ki fej tett kö vet ke -
ze tes gya kor la tá ra is – a kér dést al kot mány mó do sí tás ra
irá nyu ló tár gya  miatt el uta sí tot ta.” Az Or szá gos Vá lasz tá si 
Bi zott ság idé zett ha tá ro za tát az Al kot mány bí ró ság a
882/H/2008. AB ha tá ro zat ban jó vá hagy ta.

Mind ezek re te kin tet tel az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét
meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 20/A.  §-án, az or szá gos nép -
sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi
III. tör vény 2.  §-án, 10.  § b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló
tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
305/2008. (X. 3.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – a 2008. szep tem ber
30-án meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló
1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a K. Gy. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. szep tem ber 12-én az aláb bi kér -
dés ben kez de mé nye zett or szá gos nép sza va zást.

,,Egyet ért-e ÖN az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság ban,
aki nek ide gen ál lam pol gár sá ga is van, ne le hes sen sem
par la men ti kép vi se lõ, sem ál la mi tiszt ség vi se lõ.”

A kez de mé nye zés két kér dést tar tal maz. Egy részt par la -
men ti kép vi se lõ vé vá lás hoz, más részt az ál la mi tiszt sé gek
vi se lé sé hez  való jo got kí ván ja kor lá toz ni. A két kér dés tar -
tal mi lag nem függ össze, egy kér dés ben sze re pel te té sük
 miatt a vá lasz tó pol gá rok nak nincs mód ja kü lön-kü lön
dön te ni tá mo ga tá suk ról.

Emel lett az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban is
[2/1993. (I. 22.) AB, 25/1999. (XI. 22.) AB, 28/1999.
(VII. 7.) AB, 40/1999. (XII. 21.) AB, 50/2001. (XI. 22.)
AB, 48/2003. (X. 27.) AB ha tá ro za tok] ki fej tett kö vet ke -
ze tes gya kor la tá ra te kin tet tel a Ma gyar Köz tár sa ság
 Alkotmányáról  szóló 1949. évi XX. tör vény (a továb biak -
ban: Al kot mány) nem mó do sít ha tó vá lasz tó pol gá ri kez de -
mé nye zés re in du ló nép sza va zás sal. Az or szág gyû lé si kép -
vi se lõ vé tör té nõ meg vá lasz tás (és a vá lasz tás ban  való rész -
vé tel) fel té te le it az Al kot mány 70.  § (1) be kez dé se ha tá -
roz za meg, a vá lasz tó jog ból  való ki zá rás ról pe dig a 70.  §
(5) be kez dé se ren del ke zik. Ugyan csak az Al kot mány sza -
bá lyoz za a 70.  § (6) be kez dé sé ben a köz hi va tal vi se lé sé hez 
 való jo got. Mind ezek re te kin tet tel egy ered mé nyes nép -
sza va zás az Al kot mány mó do sí tá sát igé nyel né, te hát a kér -
dés nem hi te le sít he tõ, ezért az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét
meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, 10.  §
b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve.
130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
306/2008. (X. 3.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – a 2008. szep tem ber
30-án meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló
1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a K. Gy. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:
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Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. szep tem ber 12-én az aláb bi kér -
dés ben kez de mé nye zett or szá gos nép sza va zást:

,,Egyet ért-e ÖN az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság ban
ne le gyen vá lasz tó jo ga an nak, aki a szü le tés kor ér vé nyes
ok ta tá si tör vény ben kö te le zõ en elõ írt is ko lai vég zett sé get
a vá lasz tás kez de té ig nem sze rez te meg.”

Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
 szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.)
13.  §-ának (1) be kez dé se ér tel mé ben a nép sza va zás ra fel -
tett konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra
egy ér tel mû en le hes sen vá la szol ni. A kez de mé nye zés nem
fe le l meg a fen ti kö ve tel mény nek, ugyan is vé lel mez he tõ,
hogy a vá lasz tó pol gá rok túl nyo mó több sé ge nin csen tisz -
tá ban a min den ko ri ok ta tá si tör vények ren del ke zé se i vel.
Így maga a kér dés is fél re ve ze tõ, mert a ma gyar tör -
vényekben nincs kö te le zõ en elõ írt is ko lai vég zett ség, csak
tan kö te le zett ség.

Az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban is [2/1993.
(I. 22.) AB, 25/1999. (XI. 22.) AB, 28/1999. (VII. 7.) AB,
40/1999. (XII. 21.) AB, 50/2001. (XI. 22.) AB, 48/2003.
(X. 27.) AB ha tá ro za tok] ki fej tett kö vet ke ze tes gyakor -
latára te kin tet tel a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról
 szóló 1949. évi XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány)
nem mó do sít ha tó vá lasz tó pol gá ri kez de mé nye zés re in du ló 
nép sza va zás sal. A vá lasz tó jo got ki zá ró okok ról az Al kot -
mány 70.  § (5) be kez dé se ren del ke zik, így a vá lasz tó jog
 iskolai vég zett ség hez kö té sé rõl  szóló ered mé nyes nép sza -
va zás az Al kot mány mó do sí tá sát igé nyel né. Mind ezek re
te kin tet tel az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, 10.  § b) és 
c) pont ján, a 13.  § (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló
tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
307/2008. (X. 3.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – a 2008. szep tem ber
30-án meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló
1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a T. F. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott kez de mé nye zés
tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát nyúj -
tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz. Az alá írás -
gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re pelt:

„Egyet ért-e az zal,hogy a 2008.09.22-ét kö ve tõ leg kö ze -
leb bi or szág gyû lé si kép vi se lõ vá lasz tá son,ne in dul has son
az a sze mély,aki (ad di gi bár mi kor,bár med dig) par la men ti
kép vi se lõ ,vagy va la me lyik kor mány tag ja volt. Az or szág
ér de ké ben (a kö vet ke zõ cik lus ra)õket e tiszt sé gek re je löl ni
és meg vá lasz ta ni ne le hes sen.”

Az or szá gos nép sza va zás, ille tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 11/2008. (III. 1.) ÖTM ren de -
let ben (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg.

A be nyúj tott alá írás gyûj tõ ív a jog sza bá lyi elõ írástól
 eltérõen, több let adat tar ta lom mal ren del ke zik, fel tün tet ve
azon a be ad vá nyo zó ne vét, sze mé lyi azo no sí tó ját és lak cí -
mét. Azon ívek adat tar tal ma, ame lye ken már sze re pel nek
sze mé lyes ada tok – azaz mint egy meg kez dõ dött raj tuk az
alá írás gyûj tés – nem fe le l meg a Ve. 118.  § (3)–(5) be kez -
dé se i ben és a Ren de let ben fog lal tak nak.

A fen ti ek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a
ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro zott.

15842 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/142. szám



II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának e) pont ján, a Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé -
se in, 124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ján, a Ren de let

5. szá mú mel lék le té nek 6. szá mú min tá ján, a jog or vos lat -
ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén
ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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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 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.
(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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A MINISZTERELNÖK UTASÍTÁSA

A miniszterelnök
5/2008. (HÉ 40.) ME

utasítása
a Kormányügyeleti Szabályzat kiadásáról

1. A biztonsági kihívást jelentõ váratlan helyzetekkel kapcsolatos tájékoztatás rendjérõl szóló 3070/2008. Korm. hatá-
rozatban foglalt tájékoztató rendszer kialakításával, mûködtetésével és dokumentálásával összefüggõ részletes feladato-
kat a mellékelt Kormányügyeleti Szabályzat szerint állapítom meg.

2. Az utasítás hatálya a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszterre, a külügyminiszterre és a Magyar Köztársaság
nemzeti biztonsági stratégiájáról szóló 2073/2004.(IV. 15.) Korm. határozat végrehajtásáért felelõs miniszterekre ter-
jed ki.

3. Ez az utasítás 2008. október 1-jén lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet az 5/2008. (HÉ 40.) ME utasításhoz

Kormányügyeleti Szabályzat

A biztonsági kihívást jelentõ váratlan helyzetekkel kapcsolatos tájékoztató rendszer kialakításáról, mûködtetésérõl és
dokumentálásáról az érintett miniszterek a jelen szabályzatban foglaltak szerint gondoskodnak.

A tájékoztató rendszer mûködése

1. A biztonsági kihívást jelentõ váratlan helyzetrõl a miniszterelnököt, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ minisztert,
valamint a Nemzetbiztonsági Kabinet vezetõjét (a továbbiakban együtt: értesítendõ állami vezetõk) a kormányügyeletes
értesíti, a biztonsági ügyelet azonnali tényközlõ jelentése (a továbbiakban: jelentés), valamint a Miniszterelnöki Hivatal
médiafigyelõ szolgálatától (a továbbiakban: médiafigyelõ szolgálat) kapott tájékoztatás alapján.

2.1. A Szabályzat alkalmazásában biztonsági kihívást jelentõ váratlan helyzet
– mindaz az elõre nem látott veszély, vagy bekövetkezett esemény, amely a Magyar Köztársaságot érintõ potenciális

vagy tényleges hatásában alkalmas az élet, a testi épség, az egészség, a vagyoni javak, a pénzügyi és a gazdasági ellátó
rendszerek, a közigazgatási infrastruktúra, a természeti vagy az épített környezet olyan mérvû károsítására, továbbá a
köznyugalom és a társadalom mûködésének olyan súlyos megzavarására, amely nagyságrendjénél fogva kormányzati
fellépést igényel vagy igényelhet, függetlenül attól, hogy a konkrét helyzet eléri-e az Alkotmány 19. § (1) bekezdésének
h), i), n) pontjában, 19/E. §-ában vagy 35. § (1) bekezdésének i) pontjában foglalt minõsített idõszak (a továbbiakban:
minõsített idõszak) szintjét, illetve azt az ország határain belül vagy kívül keletkezett ok váltja ki;

– a Magyar Köztársaság diplomáciai és konzuli képviseleteinek, a külföldön szolgálatot teljesítõ honvédek és rend-
õrök, valamint a külföldön tartózkodó magyar állampolgárok biztonságát súlyosan veszélyeztetõ helyzet.

2.2. A jelentési kötelezettség körébe tartozó biztonsági kihívást jelentõ helyzetek jegyzékét az érintett miniszter – a sa-
ját felelõsségi körében – normatív utasításban állapítja meg. Ez az utasítás a kormányügyeleti dokumentáció része.
A jegyzék elkészítéséért, folyamatos karbantartásáért és a Miniszterelnöki Hivatal biztonságért felelõs szervezeti egysé-
géhez (a továbbiakban: biztonsági ügyekért felelõs szervezeti egység) történõ megküldéséért az érintett miniszter fe-
lelõs.
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3. A Szabályzat alkalmazásában kormányzati fellépésnek kell tekintetni különösen, ha
– minõsített idõszak kihirdetése válik szükségessé, vagy a kormány halaszthatatlan intézkedés bevezetésére köte-

lezett;
– a veszély elhárítása, vagy a védekezés megszervezése több miniszter feladatkörébe tartozó intézkedés összehango-

lását igényli;
– a válságreagálás nem tervezett központi erõforrások bevonását igényli;
– a köznyugalom, vagy a közbiztonság fenntartása, illetve a lakosság és a gazdálkodószervek gyors és hiteles tájékoz-

tatása kormányzati forrásból származó tájékoztatást igényel.

A biztonsági ügyelet feladatai

4. A biztonsági ügyelet az érintett miniszter vezetése, irányítása, vagy felügyelete alatt álló állami szerv biztonsági ki-
hívást érzékelõ és jelzõ, illetve a veszély- vagy a kárelhárításért felelõs szervek riasztását ellátó szervezeti egysége.

5. Az érintett miniszter gondoskodik arról, hogy a kormányügyeleti szolgálat részére történõ jelentési kötelezettség
beépüljön a kijelölt biztonsági ügyelet feladatkörébe. Az érintett miniszter felelõs továbbá a jelentés tételére köteles biz-
tonsági ügyelet, valamint a jelentés tartalmáért és haladéktalan megtételéért felelõs állami vezetõ kijelöléséért (a továb-
biakban: kijelölt vezetõ), továbbá a telefon- és internetelérhetõség biztosításáért, valamint a kapcsolattartáshoz szüksé-
ges adatoknak a biztonsági ügyekért felelõs szervezeti egységhez történõ megküldéséért. Ezen adatok jegyzéke a kor-
mányügyeleti dokumentáció része.

6. A biztonsági ügyelet a biztonsági kihívást jelentõ váratlan helyzetrõl történt tudomásszerzést, illetve a veszély-
vagy a kárelhárítás érdekében tett halaszthatatlan intézkedést követõen a kijelölt vezetõ útján, vagy a kijelölt vezetõ uta-
sításának megfelelõen haladéktalanul, telefonon jelentést tesz a kormányügyeletesnek. A biztonsági ügyelet gondosko-
dik a jelentés elektronikus naplózásáról.

7. A jelentés – a biztonsági ügyelet megnevezése a jelentést tevõ neve, hivatali vagy szolgálati beosztása és telefonszá-
ma megjelölésével – az ismert körülményektõl és a rendelkezésre álló adatoktól függõen tartalmazza

– a biztonsági kihívást jelentõ helyzet miniszteri utasítás szerinti megnevezését, illetve az összetett vagy új típusú
helyzet meghatározását;

– a kialakult helyzet biztonsági szempontból lényeges ismérveit, ennek keretében a hely és idõpont megjelölését, a
kiváltó okokat, a várható hatásterületet, a prognosztizálható lefolyást és hatásokat;

– az emberéletben, a testi épségben és az egészségben, a vagyoni javakban, a természeti és épített környezetben bekö-
vetkezett veszteségeket és károkat;

– a jelentés idõpontjában már megtett, illetve elrendelt válságreagálási intézkedéseket;
– a megelõzéshez, az elhárításhoz vagy a védekezéshez szükséges feltételek rendelkezésre állását vagy elégtelen-

ségét;
– annak jelzését, hogy szükség van-e halaszthatatlan kormányzati beavatkozásra, vagy kommunikációs intézkedésre.

8. Ha a jelentés megtétele minõsített adat továbbítását tenné szükségessé, vagy ha jogszabályon, nemzetközi szerzõ-
désen alapuló biztonsági szabályzatot, válsághelyzeti intézkedési tervet tartalmazó egyéb dokumentum az értesítés rend-
jét másként szabályozza, akkor a telefonon továbbított jelentés a biztonsági kihívás típusára, helyére és idõpontjára, va-
lamint az eltérõ értesítési rendet szabályozó dokumentum megjelölésére korlátozódik.

9. A biztonsági ügyelet a kormányügyeletes felhívására köteles a rendelkezésére álló kiegészítõ adatokat és informá-
ciókat rendelkezésre bocsátani. A kormányügyeletes indokolt esetben kérheti a jelentés elektronikus úton történõ meg-
küldését is. A további adatszolgáltatás csak a 8. pontban meghatározott okból tagadható meg.

A médiafigyelõ szolgálat feladata

10. A médiafigyelõ szolgálat telefonon, SMS- vagy e-mail üzenetben tájékoztatja a kormányügyeletest a hazai vagy a
külföldi médiában a biztonsági kihívást jelentõ váratlan helyzetrõl közölt adatokról és információkról. A tájékoztatás-
ban meg kell nevezni az információ forrását, a közzétételének idõpontját, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy médiafi-
gyelõ szolgálat ezt megelõzõen intézkedett-e az értesítendõ állami vezetõk tájékoztatásáról.

11. A kormányügyeletes felhívására a médiafigyelõ szolgálat gondoskodik a híranyag szó szerinti beolvasásáról és
elektronikus úton történõ átadásáról.
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A kormányügyeleti szolgálat feladata

12. A kormányügyeletes fogadja a biztonsági ügyelettõl, illetve a kijelölt vezetõtõl érkezõ jelentést, valamint a média-
figyelõ szolgálattól érkezõ tájékoztatást. A kormányügyeletes indokolt esetben a biztonsági ügyelettõl, illetve a médiafi-
gyelõ szolgálattól – a 9., illetve a 11. pontban foglaltak szerint – további tájékoztatást és elektronikus dokumentálást
kérhet.

13. Ha a médiafigyelõ szolgálattól érkezõ tájékoztatás olyan biztonsági kihívást jelentõ váratlan helyzetre vonatkozik,
amelyrõl jelentés nem érkezett, a kormányügyeletes az érintett biztonsági ügyelettõl soron kívül tájékoztatást kérhet.

14. A kormányügyeletes a beérkezett és szükség szerint kiegészített jelentés vagy a médiafigyelõ szolgálattól kapott
tájékoztatás alapján dönt arról, hogy indokolt-e az értesítendõ állami vezetõk soron kívüli értesítésére.

14.1. Nem mellõzhetõ az értesítés, ha a Kormány halaszthatatlan intézkedésre köteles.

14.2. Nem indokolt az értesítés, ha
– a biztonsági kihívást jelentõ helyzet nem jelentõs, kormányzati intézkedést nem igényel;
– a kialakult helyzet nem váratlan, arról az érintett kormányzati szervek tudomással bírnak;
– a kialakult helyzet az érintett miniszter feladatkörében biztonsággal rendezhetõ;
– a médiafigyelõ szolgálat a kialakult helyzetrõl az értesítendõ állami vezetõk valamelyikét már közvetlenül tájé-

koztatta.

15. Ha az értesítés indokolt, a kormányügyeletes telefonon – vagy ha ez lehetséges személyesen – haladéktalanul érte-
síti elõször a miniszterelnököt, ezt követõen a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ minisztert és a Nemzetbiztonsági Kabinet
vezetõjét.

A kormányügyeleti szolgálat szervezése és ellátása

16. A kormányügyeleti szolgálatot a Miniszterelnöki Hivatal államtitkárai, szakállamtitkárai és vezetõ beosztású
munkatársai közül a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter által kijelölt személyek látják el. A kijelölésrõl szóló
dokumentum a kormányügyeleti dokumentáció része.

17. A kormányügyeleti szolgálat megszervezéséért, a kormányügyeletesek havi szolgálati beosztásának elkészítésért
a Miniszterelnöki Hivatal igazgatási szakállamtitkára (a továbbiakban: igazgatási szakállamtitkár) felelõs. Az igazgatási
szakállamtitkár ez irányú tevékenységét a biztonsági ügyekért felelõs szervezeti egység segíti.

18. A kormányügyeleti szolgálati beosztást a tárgyhónapot megelõzõ hónap 15-éig – az igazgatási szakállamtitkár ja-
vaslata alapján – a biztonsági ügyekért felelõs szervezeti egység készíti el, és a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
hagyja jóvá. A jóváhagyott szolgálati beosztást legkésõbb a tárgyhónapot megelõzõ hónap 25-éig el kell juttatni a szol-
gálatra beosztott kormányügyeletesekhez, a biztonsági ügyeletekhez és a médiafigyelõ szolgálathoz. A jóváhagyott
szolgálati beosztás a kormányügyeleti dokumentáció része.

19. Ha a kormányügyeletes az ügyeleti szolgálatot bármely elõre nem látott halaszthatatlan feladat vagy más elhárítha-
tatlan ok miatt nem tudja ellátni, errõl az ok ismertté válását követõen haladéktalanul értesíti biztonsági ügyekért felelõs
szervezeti egység vezetõjét, megjelölve a kormányügyeleti szolgálat ellátására kijelölt vezetõi körbõl az õt helyettesítõ
személyt. Ha erre nincs lehetõség, a helyettesítõ kijelölésérõl az igazgatási szakállamtitkár gondoskodik.

20. A kormányügyeletesek az ügyeleti szolgálatot heti váltásban, hétfõ reggel 10 órától a következõ hétfõn 10 óráig
tartó idõtartamban látják el.

21. A kormányügyeleti szolgálat ellátása nem igényli a kormányügyeletes kijelölt szolgálati helyén történõ tartózko-
dását, a szolgálat a hivatali szervezeten kívül is ellátható. Ennek során a kormányügyeletes biztosítja a mobiltelefonon
való folyamatos elérhetõségét a tájékoztatási rendszer résztvevõi részére.

22. A kormányügyeletes a biztonsági ügyeletekkel, a médiafigyelõ szolgálattal és az értesítendõ állami vezetõkkel az
e célra rendszeresített mobiltelefonon tart kapcsolatot.

23. A kormányügyeletes elektronikus úton dokumentálja a szolgálat ideje alatt kapott jelentésekkel vagy tájékoztatás-
sal összefüggõ tevékenységét. Az eseménynaplóban rögzíteni kell

– a jelentést küldõ biztonsági ügyelet megnevezését, a jelentést tevõ személy nevét és hivatali vagy szolgálati beosz-
tását, a jelentés pontos idõpontját, a jelentésben szereplõ biztonsági kihívást jelentõ váratlan helyzet megnevezését és lé-
nyeges adatait, vagy csatolni kell a biztonsági ügyelet által elektronikus úton is megküldött jelentést.
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– a médiafigyelõ szolgálattól érkezõ tájékoztatás idõpontját, a tájékoztatást adó személy megnevezését és hivatali be-
osztását, a biztonsági kihívást jelentõ váratlan helyzet megnevezését és lényeges adatait, vagy csatolni kell az elektroni-
kus úton is megküldött híranyagot;

– az értesítendõ állami vezetõk tájékoztatásának idõpontját vagy az értesítés elmaradásának indokát.

24. A kormányügyeletes a mobiltelefont a szolgálat megkezdésekor a biztonsági ügyekért felelõs szervezeti egységtõl
veszi át, és a szolgálat átadásakor e szervezeti egységnek adja át.

25. A kormányügyeleti szolgálat átadása a biztonsági ügyekért felelõs szervezeti egység közremûködésével történik.
Ha azonban a biztonsági kihívást jelentõ váratlan helyzet jellege vagy a szolgálatváltás idõpontján való áthúzódása indo-
kolja, a folyamatosság biztosítása érdekében a kormányügyeletes a szolgálatot személyesen adja át.

A kormányügyeleti szolgálat háttér-támogatása és dokumentálása

26. A biztonsági ügyekért felelõs szervezeti egység a kormányügyeletes rendelkezésére bocsátja
– a jelentési kötelezettség hatálya alá tartozó biztonsági kihívást jelentõ váratlan helyzetek jegyzékét megállapító mi-

niszteri utasításokat (2.2 alpont);
– a biztonsági ügyeletek listáját, a kijelölt vezetõk névjegyzékét és elérhetõségi adatait (5. pont);
– a médiafigyelõ szolgálat elérhetõségi adatait;
– az elektronikus naplózáshoz szükséges elérhetõségi adatokat.

27. A biztonsági ügyekért felelõs szervezeti egység
– a biztonsági ügyeletekhez és a médiafigyelõ szolgálathoz megküldi a jóváhagyott kormányügyeleti szolgálati be-

osztást, és a kormányügyeletes mobiltelefon-elérhetõségi adatát;
– a médiafigyelõ szolgálat részére összeállítja és átadja a biztonsági kihívást jelentõ helyzetek összesített jegyzékét;
– értesíti a biztonsági ügyeleteket és médiafigyelõ szolgálatot a kormányügyeletes 19. pont szerinti helyettesítésérõl.

28. A biztonsági ügyekért felelõs szervezeti egység
– ellátja a biztonsági ügyeletektõl és a médiafigyelõ szolgálattól a kormányügyeletes részére elektronikus úton érkezõ

jelentések és tájékoztatók naplózását;
– gondoskodik a kormányügyeleti dokumentáció kezelésérõl és megõrzésérõl, továbbá a naplózást követõ 30 nap el-

teltével az elektronikusan naplózott adatok törlésérõl;
– szervezi a kormányügyeleti szolgálat zökkenõmentes átadás-átvételét;
– figyelemmel kíséri a kormányügyeleti szolgálat mûködését, a mûködési feltételek elégtelensége vagy egyéb rendel-

lenesség észlelése esetén kezdeményezi az igazgatási szakállamtitkár intézkedését.
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter utasítása

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
11/2008. (HÉ 40.) KvVM

utasítása
az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség

létszámkeretének megállapításáról

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi
LVII. törvény 74. § (3) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva – az államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértés-
ben – a következõ utasítást adom ki:

1. §

Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség létszámkeretét – figyelemmel a Mi-
niszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegû tevékenységet ellátó központi költ-
ségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 2057/2008. (V. 14.) Korm. határozat 2. számú mellékletének
5.2.1. pontjában foglaltakra – 104 fõben határozom meg.

2. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Szabó Imre s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter utasítása

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
7/2008. (HÉ 40.) KHEM

utasítása
a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium szakállamtitkárainak helyettesítésérõl

1. §

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi
LVII. törvény 55. §-ának (2) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisz-
térium szakállamtitkárainak helyettesítési rendje a következõ:

a) dr. Csepi Lajos szakállamtitkárt az Infrastruktúra-fejlesztési Programok Fõosztály,
b) dr. Galambos Károly szakállamtitkárt a Tervezés-koordinációs és Kontrolling Fõosztály,
c) dr. Gordos Péter szakállamtitkárt az Energetikai Fõosztály

vezetõje helyettesíti.

2. §

Ez az utasítás 2008. szeptember 29-én lép hatályba.
Dr. Szabó Pál s. k.,

közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
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Az önkormányzati miniszter utasítása

Az önkormányzati miniszter
6/2008. (HÉ 40.) ÖM

utasítása
az ÖM fejezethez tartozó költségvetési szervek

gazdálkodási jogkör szerinti besorolásáról,
költségvetési szerv középirányító szervként történõ

elismerésérõl, a gazdálkodási jogosítványok
megosztási rendjérõl

Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet 13. §-ának (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelõen az alábbi utasítást adom ki:

1. Az Önkormányzati Minisztérium (a továbbiakban:
ÖM) fejezethez tartozó költségvetési szervek közül közép-
irányító szerv az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazga-
tóság.

2. Az önkormányzati miniszter mint a felügyeleti szerv
vezetõje a következõ jogokat ruházza át a középirányító
szervre, az annak irányítása alá tartozó költségvetési szer-
vek tekintetében:

a) elemi és kincstári költségvetésekhez az ÖM fejezet
által megállapított keretszámok elosztása, összesítése, a
beszámolók felülvizsgálatot követõ visszaigazolása;

b) a költségvetések felhasználására – beleértve a lét-
számmal és a személyi juttatásokkal való gazdálkodást –
vonatkozó irányelv meghatározása;

c) a szakmai feladatok végrehajtásához szükséges pénz-
ügyi feltételek szervezése, irányítása és ellenõrzése;

d) a gazdálkodás részletes rendjének meghatározása;
e) az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költ-

ségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelõsség-
vállalás rendjét rögzítõ megállapodás vagy azt helyettesítõ
okirat jóváhagyása az ÖM fejezet felügyeletét ellátó szerv
véleménye alapján.

3. A középirányító szerv a 2. pont c) alpontja szerinti el-
lenõrzési tevékenysége körében – az irányítása alá tartozó
költségvetési szervek vonatkozásában – ellátja azokat a
felügyeleti ellenõrzési feladatokat, amelyeket külön jog-
szabály a felügyeleti ellenõrzési szerv számára elõír.

4. A középirányító szerv az irányítása alá tartozó költ-
ségvetési szerv tekintetében kezdeményezheti a felügyele-
ti szervnél a részben önállóan gazdálkodó költségvetési
szerv meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó

önálló költségvetési szerv kijelölését, illetve az önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv szervezeti egységének
részjogkörû költségvetési egységgé minõsítését.

5. Az ÖM fejezethez tartozó költségvetési szervek gaz-
dálkodási jogkör szerinti besorolása a következõ:

5.1. A gazdálkodás megszervezésének módjára tekin-
tettel önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok feletti rendel-
kezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendel-
kezõ költségvetési szervek:

a) ÖM;
b) közigazgatási hivatalok;
c) Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság;
d) Katasztrófavédelmi Oktatási Központ;
e) Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató In-

tézet.

5.2. Az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság-
nak a gazdálkodás megszervezésének módjára tekintettel
önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok feletti rendelkezési
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezõ
költségvetési szerve a Katasztrófavédelmi Oktatási Köz-
pont.

5.3. Az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság-
nak a gazdálkodás megszervezésének módjára tekintettel
önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok feletti rendelkezési
jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkezõ költ-
ségvetési szervei:

a) OKF Repülõtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóság;
b) Fõvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság;
c) Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság;
d) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi

Igazgatóság;
e) Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság;
f) Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság;
g) Gyõr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi

Igazgatóság;
h) Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-

tóság.

5.4. Az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság-
nak a gazdálkodás megszervezésének módjára tekintettel
részben önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok feletti ren-
delkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendel-
kezõ költségvetési szervei:

a) Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság;
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b) Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság;
c) Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság;
d) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi

Igazgatóság;
e) Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi

Igazgatóság;
f) Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság;
g) Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság;
h) Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság;
i) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi

Igazgatóság;

j) Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság;
k) Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság;
l) Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság;
m) Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

6. Ez az utasítás a közzétételét követõ 15. napon lép ha-
tályba. Jelen utasítás hatálybalépésével egyidejûleg a
11/2006. (BK 24.) ÖTM utasítás hatályát veszti.

Dr. Gyenesei István s. k.,
önkormányzati miniszter
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A Munkaügyi Közvetítõi és Döntõbírói Szolgálat

Szervezeti, Mûködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítõi és Döntõbírói Szolgálat
Szervezeti, Mûködési és Eljárási Szabályzata

(az Országos Érdekegyeztetõ Tanács
2008. július 4-én jóváhagyta)

1. A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítõi és
Döntõbírói Szolgálat (MKDSZ) (a továbbiakban: Szolgá-
lat).

2. A szervezet székhelye és az Igazgatóság címe: 1086
Budapest, Szeszgyár u. 4.

3. A szervezet vezetõje: igazgató.

4. A Szolgálat célja: járuljon hozzá a munkahelyi, az
ágazati, illetve az ágazatközi szociális béke megõrzésé-
hez; mûködjön közre a munkaügyi érdekviták hatékony
rendezésében, a konfliktusok lehetõ leggyorsabb megol-
dásában; segítse a munkaügyi kapcsolatok kultúrájának
fejlesztését.

Békéltetés abban az esetben, amennyiben a konfliktus-
ba került felek kollektív szerzõdésben, illetve megálla-
podásban munkaügyi jogvita (kollektív jogvita) esetére
békéltetõ személy bevonásában egyeztek meg. A közö-
sen felkért békéltetõ egyezség létrehozását kísérli meg.
A békéltetõ az egyezséget köteles írásba foglalni (Mt.
199/A. §).

5. Alapelvek és értékek:
a) A Szolgálat igénybevétele – az Mt. 197. szakaszában

szabályozott, konkrét eseteket kivéve – önkéntes, a vitá-
ban álló felek szabad akaratán nyugszik. Arra épül, hogy
két fél érdekvitájának rendezésében eredményesen, ha-
tékonyan mûködhet közre egy külsõ, független, semle-
ges fél.

b) A Szolgálat tevékenységével kiegészíti a munkaügyi
viták rendezésének jelenlegi útjait. A bírósághoz fordulás
alkotmányos jogát a döntõbíráskodás meghonosítása nem
sérti.

c) Az alábbi foglalkoztatási jogviszonyok (a Munka
Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. tv., a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv., vala-
mint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. tv.) esetében
a Szolgálat hatásköre minden olyan munkaügyi érdekvitá-
ra, illetve kollektív jogvitára kiterjed, amelyek rendezése
érdekében a vitában állók békéltetésre, közvetítésre, illet-
ve döntõbíráskodásra felkérték.

d) A Szolgálat küldetése: a békéltetés, a közvetítés és a
döntõbíráskodás, mint új tevékenységek meghonosításá-
nak, elterjesztésének elõsegítése. Konkrétan ez elsõsorban
abban nyilvánul meg, hogy a Szolgálat a munkaügyi viták

esetén a felek igényeinek leginkább megfelelõ, felkészült,
képzett közvetítõt/döntõbírót ajánl fel.

e) A közvetítõk/döntõbírók függetlenek és pártatlanok,
nem képviselõi a feleknek. Eljárásuk során nem utasítha-
tók, és teljes titoktartásra kötelezettek a teendõik ellátása
keretében tudomásukra jutott információk tekintetében, az
eljárás megszûnése után is. Minderrõl megbízólevelük át-
vétele napján – írásbeli nyilatkozatot kötelesek tenni.

f) A Szolgálat szervezeti, mûködési formájának kialakí-
tásában – mind a megalakuláskor, mind a folyamatos mû-
ködés során – a rugalmasság és a költséghatékonyság a
meghatározó.

g) A Szolgálat mûködése feletti társadalmi kontroll az
Országos Érdekegyeztetõ Tanácson keresztül valósul
meg, anélkül azonban, hogy a Szolgálat önállóságát az
operatív mûködés során korlátozná.

6. A Szolgálat tevékenysége:
Közremûködés a kollektív munkaügyi viták (érdekviták

és kollektív jogviták) megoldásában, amely lehet békélte-
tés, közvetítés, valamint döntõbíráskodás. A Szolgálat
kollektív jogvitákban csak az Mt. 199/A szakaszában sza-
bályozottak szerint vehet részt. A Szolgálat döntõbírói te-
vékenységet is csak szûk körben, az Mt. 197. szakaszában
leírt esetekben (ezekben az esetekben az Mt. kötelezõ dön-
tõbírói eljárást ír elõ), illetve a felek közös megegyezésé-
vel az Mt. 196. §-a szerint láthat el. Igény alapján szakmai
tanácsadás a munkaügyi kapcsolatok körébe tartozó kér-
désekben, a konfliktusok megelõzése érdekében. A Szol-
gálat jogi tanácsadással nem foglalkozik. Gondoskodik a
listán lévõ személyek felkészítésérõl, oktatásáról és to-
vábbképzésérõl.

I. A Szolgálat szervezete

A) A Szolgálat és az OÉT kapcsolata

1. A Szolgálat autonóm módon – a 2–4. pontokban fog-
laltak szerint, a Társadalmi Párbeszéd Központ szervezeti
keretei között – mûködik. Nem önálló jogi személy.

2. A Szolgálat igazgatóját az Országos Érdekegyeztetõ
Tanács plenáris ülésének konszenzusos javaslatára a szo-
ciális és munkaügyi miniszter a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján nevezi ki.

3. A Szolgálat operatív munkájába – a békéltetés, köz-
vetítés, illetve döntõbíráskodás lebonyolításába (a kivá-
lasztásba, az eljárásba, a tényleges békéltetésbe, közvetí-
tésbe, illetve döntõbíráskodásba) – az OÉT tagjai (a kor-
mány és az oldalak, illetve a szervezetek) és titkárai nem
szólhatnak bele.
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Az évenkénti OÉT elõtti beszámoltatás módot ad arra,
hogy a plenáris ülés értékelje a Szolgálat tevékenységét, és
ha indokoltnak látja – konszenzussal – javaslatot tegyen
személyi változtatásra, illetve a Szervezeti, Mûködési és
Eljárási Szabályzat módosítására. A pénzügyi szabályok
betartásának ellenõrzését az OÉT bármely tagja kezdemé-
nyezheti az ÁSZ-nál.

4. A Szolgálat munkájához – a szükséges hozzáférési
jogosultságok meghatározása után – a Foglalkoztatási és
Szociális Hivatal információs és kommunikációs rendsze-
rét használja.

B) Személyi feltételek

l. A Szolgálat mûködésével összefüggõ szervezési, ko-
ordinációs, dokumentációs, oktatási, kapcsolattartási (kül-
sõ és belsõ), jelentéstételi feladatokat két fõállású személy
látja el.

A két személy megnevezése:
a) a Szolgálat igazgatója,
b) a Szolgálat referense.
Az igazgatói munkakörre az Országos Érdekegyeztetõ

Tanács pályázatot ír ki.

2. A Szolgálat vezetõjét az Országos Érdekegyeztetõ
Tanács plenáris ülésének konszenzusos javaslatára, a Ktv.
szabályai alapján a szociális és munkaügyi miniszter neve-
zi ki, illetve menti fel. A kinevezés határozatlan idõre szól,
fõosztály-vezetõi besorolással. A munkáltatói jogokat a
miniszter gyakorolja. A szociális partnerek felhatalmazott
képviselõinek egyetértése szükséges az igazgató illetmé-
nyének megállapításához, jutalmazásához, kitüntetéséhez
és a vele szembeni fegyelmi eljárás megindításához.

2.1. Az igazgató legfontosabb feladatai:
a) képviseli a Szolgálatot;
b) kapcsolatot tart a listára került közvetítõkkel és dön-

tõbírókkal,
c) kapcsolatot tart a hazai és külföldi hasonló intézmé-

nyekkel, személyekkel,
d) megszervezi a közvetítõk és döntõbírók eseti és rend-

szeres képzését,
e) felkérésre közvetít, illetve döntõbírói teendõket lát el,
f) figyelemmel kíséri a munkaügyi kapcsolatok alakulá-

sát, s felajánlja a Szolgálat segítségét a vita rendezésére,
g) összehangolja, vezeti a Szolgálat munkáját,
h) gondoskodik a Szolgálat munkájának megismerteté-

sérõl, a nyilvánosság rendszeres tájékoztatásáról,
i) átruházott hatáskörben munkáltatói jogokat gyakorol

a Szolgálat munkatársa felett,
j) évente egy alkalommal – továbbá az OÉT felkérésére,

illetve saját kezdeményezésére – beszámol az Országos
Érdekegyeztetõ Tanácsnak a Szolgálat mûködésérõl, ja-
vaslatokat tesz az indokolt változtatásokra;

k) felelõs a Szolgálat éves költségvetésének megterve-
zéséért és végrehajtásáért,

l) gondoskodik a Szervezeti, Mûködési és Eljárási Sza-
bályzatban rögzített gazdálkodási, adminisztrációs és do-
kumentációs kötelezettségek betartásáról.

II. Pénzügyek

A) Költségek

l. A Szolgálat – társadalmi igényt kielégítve – állami fel-
adatot lát el. A tevékenységi körébe tartozó szolgáltatá-
sai – a döntõbíráskodás kivételével – ingyenesek.

A mûködéséhez szükséges költségek tervezésére a Tár-
sadalmi Párbeszéd Központ költségvetésén belül kerül sor.

2. A Szolgálat munkájával összefüggõ beruházási, fenn-
tartási, informatikai, pénzügyi és technikai feladatokat a
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal illetékes szervezeti
egységei látják el.

B) A közvetítõ/döntõbíró díjazásának alapelvei, illet-
ve szabályai:

1. A közvetítõt/döntõbírót
a) az elvégzett munkája után díjazás,
b) a felmerült szükséges és igazolt költségei után költ-

ségtérítés illeti meg.

2. A díjazást
a) közvetítõ esetében a Szolgálat,
b) döntõbíró esetében – eltérõ megállapodás hiányá-

ban – az Mt. 198. § (3) bekezdés értelmében a munkáltató
fizeti.

3. A költségtérítést békéltetés, illetve közvetítés ese-
tében a vitában álló felek, döntõbíráskodás esetében – a
2. b) pontban hivatkozott Mt. szabályozás alapján – a mun-
káltatók fizetik.

4. A Szolgálat igazgatóját – amennyiben békéltetés-
re/közvetítésre, illetve döntõbíráskodásra felkérik – díja-
zás nem illeti meg.

5. A közvetítõ, illetve a tanácsadó díjazása – a konflik-
tus körülményétõl, jellegétõl függetlenül – egységesen ke-
rül meghatározásra. A díjazás a tevékenység tényleges
idõtartamára, legfeljebb azonban 8 napra jár, beleértve a
VI. fejezet szerinti összefoglaló elkészítését is. A konflik-
tus következtében bekövetkezõ veszteségek mérséklésé-
nek és a közvetítõ, illetve döntõbíró társadalmi presztízsé-
nek megteremtése illetve erõsítése érdekében a díjazás
mértékét az OÉT által meghatározott idõszakonként szük-
séges felülvizsgálni.

A közvetítés alapdíja: a 2008. július 1-je és 2009. június
30-a közötti idõszakban: 40 600 Ft. Ez az összeg naponta jár
a közvetítés elsõ két napjára (81 200 Ft). A következõ két
napra – szintén naponta – ennek az összegnek a 0,8-szorosa
jár (2 × 32 480 = 64 960 Ft) és az utolsó négy napra, naponta
az alapdíj 0.6 szerese jár (4 × 24 360 = 97 440 Ft). A közve-
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títõ tehát bruttó 243 600 Ft-ot kap, amennyiben a tevékeny-
sége 8 napig tart.

A közvetítés alapdíja 2009. július 1-jétõl, majd utána
minden évben július 1-jével a Központi Statisztikai Hiva-
tal által közölt elõzõ évi, éves (12 havi) nemzetgazdasági
bruttó átlagkereset-növekedés mértékével emelkedik.

(Természetesen a felek a továbbiakban – nyolc napon
túl – is igénybe vehetik a közvetítõ/döntõbíró közremûkö-
dését, de a díjazásról nekik kell gondoskodniuk.)

A tanácsadás alapdíja a mindenkori közvetítõi alapdíj
0,5-szöröse. Díjazás maximum két tanácsadói napra jár.
Feltétele, hogy a tanácsadási felkérés írásban érkezzen a
Szolgálathoz, valamint a tanácsadó írásban számoljon be
az igazgató részére az elvégzett munkáról. Az igazgató a
tanácsadói munka után sem részesülhet díjazásban.

III. A közvetítõ/döntõbírók listája

A) A lista összeállítása

l. A Szolgálat tevékenységét a listán szereplõ közvetítõk
és döntõbírók látják el.

2. A közvetítõk/döntõbírók listára kerülésének (kivá-
lasztásuknak) eljárási szabályai:

a) Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács – a listára kerü-
lés feltételeivel – pályázatot ír ki a leendõ közvetítõk/dön-
tõbírók számára. A közvetítõvel/döntõbíróval szemben
támasztott követelmények:

– magyar állampolgárság,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– felsõfokú iskolai végzettség,
– részletes szakmai önéletrajz,
– a munkajog és/vagy munkaügyi kapcsolatok terüle-

tén szerzett legalább 5 éves szakmai tapasztalat,
– a pályázó elfogadja a Szolgálat Szervezeti, Mûködési

és Eljárási Szabályzatát, valamint Etikai Kódexét,
– a pályázó vállalja, hogy a Szolgálat által szervezett

képzésben részt vesz,
– jó kapcsolatteremtõ, együttmûködési, kommuniká-

ciós készség és képesség,
– pszichikailag kiegyensúlyozott személyiség.
A pályázathoz ajánlások, referenciák mellékelhetõk.
A jelentkezõ a pályázathoz köteles csatolni a munkálta-

tójának – ha van ilyen – szándéknyilatkozatát, amelyben a
munkáltató kinyilvánítja azt, hogy a vele munkaviszony-
ban, illetve azzal egy tekintet alá esõ jogviszonyban álló
munkavállalóját – listára kerülés esetén – a közvetí-
tés/döntõbíráskodás idõtartamára – amennyiben az adott
idõpontban nincs halaszthatatlan munkahelyi elfoglaltsá-
ga – mentesíti a munkavégzés alól.

b) Az OÉT a beérkezõ pályázatok elbírálására egy há-
romoldalú bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz lét-
re. A Bizottságba az OÉT tagjait alkotó szervezetek
1-1 fõt, a kormány maximum 5 fõt jelölhet. A Bizottságot
tanácsadói minõségben egy pszichológus is kiegészíti. Az

OÉT tagjai által kijelölt bizottsági tagok felkészítését
szakértõk segítik.

A Szolgálat igazgatója – mindaddig, amíg betölti meg-
bízatását – mentesül a pályázati kötelezettség alól, és – ta-
nácskozási joggal – részt vesz a Bizottság munkájában.

A Bizottság a jelentkezõ meghallgatása után határoz.
Nem kell meghallgatni azt a személyt, akinek a pályázata
nem felel meg az a) pontban támasztott követelmények-
nek. Errõl a pályázót, illetve a Bizottságot a Szolgálat
igazgatója tájékoztatja.

A listára kerüléshez konszenzusos döntés szükséges oly
módon, hogy a három oldalt 1-1-1 szavazat illeti meg.

c) A listára felkerült személy, írásban nyilatkozik arról,
hogy van-e olyan szakma vagy ágazat, illetve régió, ame-
lyet preferálni vagy diszpreferálni kíván.

Ennek megfelelõen a következõket közölheti:
– bármilyen területen (szakmában, ágazatban, régió-

ban) kész tevékenykedni,
– bármilyen területen (szakmában, ágazatban, régió-

ban) kész tevékenykedni, de bizonyos (általa meghatáro-
zott) területeket elõnyben részesít, szívesebben vállal,

– csak az általa megjelölt területet vállalja,
– bizonyos területeket hátrányban részesít, csak szük-

ség esetén vállal,
– bizonyos területeket nem vállal.

3. A listára került személyekrõl nyilvántartó lapot kell
készíteni, amelyet mint alapdokumentumot egy Szolgálati
Dosszié (a továbbiakban: SZD) elnevezésû irattartóban
kell õrizni. A Szolgálat a listán szereplõ személyekrõl a
következõ nyilvántartást vezeti:

a) Név:
b) Születési év:
c) Iskolai végzettség:
d) Foglalkozás és beosztás:
e) Elérhetõség (lakás és munkahelyi cím, telefon, fax):
f) A preferált és/vagy diszpreferált szakmák, ágazatok,

régiók [a 2. c) pont szerint],
g) a Szolgálat profilját érintõ korábbi tevékenysége:

4. A listáról az alábbi adatokat kell megjelentetni a Ma-
gyar Közlönyben és a Munkaügyi Közlönyben:

– név,
– megye,
– megjegyzés [a 2. c) pontban ismertetett preferenciák

és diszpreferenciák].

5. A Szolgálat vezetõje – a listára felkerült személyek-
rõl – a pályázattal beadott szakmai önéletrajzok alapján
egy részletesebb, a szakmai tapasztalatait leíró tájékozta-
tót készít, amelyet a vitában álló feleknek – a kiválasztás
megkönnyítése érdekében – átad. Az így összeállított tájé-
koztatót a közvetítõ/döntõbíró SzD-ben kell õrizni.

6. Az OÉT a lista karbantartása, illetve bõvítése céljá-
ból ötévenként pályázatot ír ki. A listára került személyek
megbízatása határozott idõre szól.
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Az alapdokumentum mellett kell õrizni azt a „Nyilat-
kozat”-ot (esküszöveg) is, amelyet a közvetítõ/döntõbíró
a listára kerülése után a megbízólevél átvételekor tesz
(1. sz. melléklet), és amellyel a Szervezeti, Mûködési és
Eljárási Szabályzatban foglaltakat és az Etikai Kódexet
magára nézve kötelezõnek elfogadja.

7. A lefolytatott közvetítésekrõl, döntõbíráskodásokról,
valamint a tanácsadási tevékenységekrõl adatbankot kell
létrehozni. Az adatbank tartalmazza a sikeres, illetve ered-
ménytelen békéltetésre, közvetítésre és döntõbíráskodásra
vonatkozó információkat, az ezekrõl készült dokumentu-
mokat és a felek között létrejött megállapodásokat.

Az adatbankban kell õrizni továbbá a vitában álló mun-
káltató és munkavállaló „Alávetési” (döntõbíráskodás ese-
tében), illetve „Elfogadási” (békéltetés/közvetítés eseté-
ben) nyilatkozatát, amelyben elismerik a közösen kivá-
lasztott személy illetékességét a köztük kialakult érdekvi-
ta, kollektív jogvita rendezésében. Az alávetési, illetve el-
fogadási nyilatkozat tartalmazza azt is, hogy amennyiben
sikertelenül végzõdik a közvetítés, akkor a vitában álló
felek milyen utat választanak a konfliktus feloldására.

8. A listára felkerült személyek munkáltatóját – ameny-
nyiben van munkahelye, illetve van munkáltatója – a Szol-
gálat igazgatója értesíti arról, hogy a munkavállalója nyil-
vános pályázat útján felkerült a közvetítõk/döntõbírók or-
szágos listájára. A Szolgálat igazgatója ugyanebben a le-
vélben kéri a munkáltató támogatását, illetve jelezi azt,
hogy amennyiben egy munkaügyi vitában a munkavállaló-
ját békéltetésre, közvetítõnek/döntõbírónak kérik fel, illet-
ve tanácsadással bízzák meg, akkor – a pályázathoz mellé-
kelt elõzetes nyilatkozatának megfelelõen – biztosítsa szá-
mára a szükséges szabadidõt.

B) A listáról történõ törlés esetei

1. A közvetítõt/döntõbírót törölni kell a listáról:

a) ha kéri törlését,

b) halála esetén,

c) ha megszegi az önként vállalt – a Nyilatkozatban fog-
lalt – etikai, eljárási szabályokat.

2. A b) pont kivételével a törlésrõl a Szolgálat Etikai Bi-
zottsága dönt. A határozat ellen a közvetítõ/döntõbíró
15 napon belül az OÉT plenáris üléséhez fellebbezhet. Ezt
követõen a végleges törlésrõl az OÉT a soron következõ
ülésén határoz.

3. A törlésrõl jegyzõkönyvet kell készíteni, amelyet – a
b) pontot kivéve – a törölt személy is aláír. Ezt követõen a
törölt személy(ek) adatait ugyanazon hivatalos lapokban
közzé kell tenni, amelyekben a listára kerülés kihirdetése
korábban megtörtént.

4. A törlésrõl kiállított jegyzõkönyvet az SzD-hez csa-
tolva, a Szolgálat irattárában kell õrizni.

C) A pártatlanságot megkérdõjelezõ körülmények

A kiválasztott közvetítõ/döntõbíró – az ügy megismeré-
se után, de még a kiközvetítés elõtt – köteles bejelenteni a
Szolgálat vezetõjénél azokat az okokat, amelyek az adott
esetben megkérdõjelezhetik a közvetítõ/döntõbíró elfogu-
latlanságát, pártatlanságát. Ilyen lehet például, hogy a köz-
vetítõ/döntõbíró a vitában álló feleket képviselõ szemé-
lyek valamelyikének közvetlen hozzátartozója, korábban
munkakapcsolatban álltak stb.

A Szolgálat igazgatója tájékoztatja a feleket, a pártatlan-
ságot, elfogulatlanságot megkérdõjelezõ körülményekrõl.

A Munkaügyi Közvetítõi és Döntõbírói Szolgálat tag-
jainak a békéltetés, közvetítés, döntõbíráskodás és tanács-
adás során tanúsítható magatartását a Szolgálat Etikai
Kódexe tartalmazza.

IV. A békéltetés, közvetítés, illetve döntõbíráskodás

megindításának általános szabályai

A) A békéltetés, közvetítés megkezdése

a) A vitában álló felek kérik a Szolgálattól, hogy ajánljon
(közvetítsen) hivatásos közvetítõt/döntõbírót a köztük lévõ
vita rendezésére.

b) A Szolgálat igazgatója köteles figyelemmel kísérni a
munkaügyi kapcsolatok alakulását és amennyiben tudo-
mására jut – bejelentés vagy egyéb információn keresztül
– egy lehetséges konfliktus, illetve már kialakult egy mun-
kaügyi vita, akkor köteles a vitában álló feleknek felaján-
lania a Szolgálat segítségét a vita rendezésére. A vitában
álló felek nem kötelesek igénybe venni a Szolgálat által
felkínált vitarendezési ajánlatot. Ha a felajánlást a felek
visszautasítják, a Szolgálat regisztrálja ennek indokát.

c) A Szolgálat vezetõjének a kérelem beérkezését kö-
vetõ 48 órán belül érdemi választ kell adnia a vitában álló
feleknek.

A Szolgálat vezetõjének az alábbi feladatai vannak a
közvetítõ kiválasztásánál:

a) A beérkezett kérelem tartalmának vizsgálata alapján
megállapítja, hogy a Szolgálat illetékes-e az ügyben, illet-
ve van-e hatásköre eljárni (közvetítõt, döntõbírót ajánlani)
a vita rendezése érdekében.

b) Amennyiben azt állapítja meg, hogy nem érdekvitáról,
nem kollektív jogvitáról és nem a Munka törvénykönyvében
rögzített döntõbíráskodásról, hanem egyéb más jogvitáról
van szó, akkor köteles errõl értesíteni a feleket és felhívni a
figyelmüket a munkaügyi bírósági eljárásra.

c) Amennyiben megállapítja, hogy a Szolgálat jogo-
sult részt venni a munkaügyi vita rendezésében, akkor a
B) pont szerint jár el.

B) A közvetítõ/döntõbíró személyének kiválasztási
fõszabálya

1. A vitában álló munkáltatók és munkavállalók a kihir-
detett listáról közösen választanak közvetítõt, illetve dön-
tõbírót.
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Ezt követõen a konszenzussal kiválasztott személy ki-
közvetítését írásban kell kérniük a Szolgálat vezetõjétõl.
Ebben az esetben a Szolgálat vezetõje érdemben nem vesz
részt a kiválasztási eljárásban, csupán adminisztratív fel-
adatai vannak.

Elõfordulhat, hogy a vitában álló felek több személyt
neveznek meg; amennyiben a sorrendet is megjelölik, az
köti a Szolgálat igazgatóját.

2. Ha a feleknek nincs konkrét elképzelésük a közvetí-
tõ/döntõbíró személyérõl, a Szolgálat igazgatója elsõ lé-
pésként a teljes listát, illetve a III/5. pontban leírt tájékoz-
tatót köteles felajánlani számukra. Amennyiben nem tud-
nak választani, csak akkor ajánlhat – az eljárási rendnek
megfelelõen [C) pont] – a Szolgálat közvetítõket/döntõbí-
rókat.

3. A feleknek van elgondolásuk a közvetítõ/döntõbíró
személyérõl, de azok eltérnek.

Ebben az esetben az eljárás – a C) 3. és 7. pontok kivéte-
lével – ugyanaz, mint akkor, amikor a feleknek nincs el-
képzelésük, illetve konkrét személyi javaslatuk, vagyis a
Szolgálat igazgatója nem az általa ajánlott, hanem a kapott
névsorból, az alábbi módszerekkel, illetve – ha indokolt-
nak látszik – új személy(ek) felajánlásával segít (közvetít)
a közvetítõ/döntõbíró személyének kiválasztásában.

C) A Szolgálat igazgatójának eljárási feladatai a
B) 2. és 3. pont szerinti esetekben

1. Meg kell állapítania, hogy a munkaügyi vita milyen
szakmát, ágazatot, szektort, régiót érint.

2. Információt kell kérnie a vitában álló felektõl a mun-
kaügyi vita tartalmáról, kiterjedtségérõl, jellegérõl és ar-
ról, hogy meddig jutottak a vita rendezésében a közvetlen
tárgyalások során. Ezen túl meghallgatja a felek esetleges
elvárását a közvetítõ/döntõbíró személyérõl, illetve meg-
kérdezi, hogy a felek hány nevet kérnek felajánlani. (Leg-
feljebb 5 név javasolható).

3. Ezt követõen a Szolgálat igazgatója a vita jellegének,
illetve a 2. pontban megfogalmazott elvárások és javaslatok
figyelembevételével a közvetítõk/döntõbírók listájáról kivá-
laszt 3 személyt és ezt kiegészíti további 2 fõvel, szintén
a listáról – a korábbi közvetítéseket is figyelembe véve –
ábécé-sorrendben következõ közvetítõk/döntõbírók közül.

4. A kiválasztott személyeket (telefonon vagy távirati
úton értesítve) fel kell kérni, hogy egy meghatározott idõ-
ben jelenjenek meg a Szolgálat titkárságán, ahol tájékoz-
tatják õket az érdekvita jellegérõl, a konfliktus mélységé-
rõl. Vidékiek esetében elegendõ, ha telefonon vagy faxon
tájékoztatják õket arról a konfliktusról, amelynek rendezé-
sében – a felek döntésétõl függõen – részt vennének.

5. Ezt követõen a kiválasztott személyek döntenek ar-
ról, hogy vállalják-e a békéltetést/ közvetítést, illetve a
döntõbíráskodást.

6. Amennyiben valaki nem vállalja a felkérést, akkor a
helyére újabb személyt hív be a Szolgálat igazgatója. Az
újonnan felkért személyeket is tájékoztatni kell a kialakult
érdekvitáról.

7. Az így elkészült legfeljebb ötfõs listát kell a vitában ál-
ló munkáltatóknak és munkavállalóknak átadni. Ameny-
nyiben nem találnak annyi – a feladatot elvállaló – személyt,
amennyire a felek javaslatot kértek, akkor két nap elteltével
az addig összeállított, ötnél kevesebb fõt tartalmazó listát
kell a feleknek felajánlani. A javasolt személyekrõl a Szol-
gálat igazgatója a felek kérésére további tájékoztatás adhat.

8. A kiválasztásra több módszert lehet ajánlani a vitában
álló felek számára, például:

a) Az ötfõs listáról egy közös megbeszélés keretében
2 nevet a munkáltatók, 2 nevet a munkavállalók húznak ki,
így az a személy marad a listán, akit mindkét fél elfogad
békéltetõnek/közvetítõnek, illetve döntõbírónak. Ha a ki-
húzott nevek közül egy vagy kettõ megegyezik, akkor ér-
telemszerûen kettõ, vagy három név marad meg. Ebben az
esetben újabb egy név kihúzását kell kérni mindaddig,
amíg csak egy név marad meg. Ha ennek során olyan hely-
zet alakul ki, hogy valamennyi nevet kihúzták, akkor ez az
eljárás nem vezetett eredményre.

b) Az átadott listán szereplõ személyeket mind a mun-
kavállalók, mind a munkáltatók szimpátiasorrendbe ren-
dezik (1–5-ig beszámozva) és az így kialakult sorrend
alapján (a nevek melletti számokat összeadva, meghatá-
rozzák a legkisebb összeget) választják ki a közvetí-
tõt/döntõbírót.

c) Az a)–b) pont szerinti módszerek kombinálhatók is,
pl. oly módon, hogy a felek kihúzzák a számukra elfogad-
hatatlan személyeket, és a megmaradt listát a b) pont sze-
rint rangsorolják.

d) A felek felváltva húznak ki egy személyt (a kezdésrõl
sorsolással döntenek), és az utolsónak megmaradó név a
kiválasztott személy.

e) Sorsolnak.

9. Amennyiben a feleknek a döntéshez nincs elég infor-
mációjuk, akkor a Szolgálat igazgatójához fordulhatnak – a
személyiségi jogokat nem sértõ – kiegészítõ adatokért. Elõ-
fordulhat, hogy nem találnak valamennyiük számára elfo-
gadható személyt az átadott listán, ekkor vagy újabb neveket
kérnek a Szolgálat vezetõjétõl, vagy a nyilvánosságra hozott
listáról maguk választanak közvetítõt/döntõbírót. Ez utóbbi
esetben a vitában állók kötelesek a kiválasztott személyrõl a
Szolgálatot tájékoztatni.

10. A Szolgálat igazgatója a közvetítõ/döntõbíró kivá-
lasztásának menetét, módszerét – egy erre rendszeresített
nyomtatványon – köteles dokumentálni. Amennyiben bi-
zonyítottan mindent megtett azért, hogy a vitában álló fe-
lek a Szolgálat Szervezeti, Mûködési és Eljárási Szabály-
zatában leírtak szerint válasszanak közvetítõt/döntõbírót,
de ez nem vezetett eredményre, akkor köteles felajánlani a
Szolgálat fõállású tagjának személyes közremûködését a
vita rendezésében.
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11. A közvetítõ/döntõbíró személyének elfogadásáról
„Elfogadási”, illetve „Alávetési” nyilatkozatot állítanak
ki, amelyet a vitában álló felek aláírnak és a Szolgálat igaz-
gatójának átadnak. A nyilatkozatban, a vitában álló felek
kinyilvánítják, hogy a közvetítõ személyének kiválasztása
a fenti eljárás szerint történt és elfogadják illetékességét a
vita rendezésében. Meghatározzák, hogy milyen jogosít-
ványokkal ruházzák fel a közvetítõt és mit várnak el tõle.

12. A közvetítõk/döntõbírók tevékenységüket megbízá-
si szerzõdés alapján látják el. Közvetítés esetén a szerzõ-
dést a Szolgálat igazgatójával, kötelezõ döntõbíráskodás
esetén a vitában álló munkáltatóval kötik meg.

13. A munkavégzéshez szükséges eszközöket (hely,
gépíró, hangrögzítés stb.) a vitában álló feleknek kell biz-
tosítaniuk.

14. A közvetítõ/döntõbíró – a munkavégzését meg-
könnyítõ háttér-információk megszerzése érdekében – jo-
gosult igénybe venni a Szolgálat információs bázisát. Az
egyeztetés idõtartama alatt a közvetítõ/döntõbíró a felektõl
– az általa szükségesnek tartott mértékben – tájékoztatást,
illetve adatszolgáltatást kérhet.

15. A munkaügyi vita rendezésére felkért személy eljá-
rását (az eljárás módszertanát, illetve jogosultságait, intéz-
kedési lehetõségeit) az határozza meg, hogy békéltetésre,
közvetítésre vagy döntõbíráskodásra kérték-e fel.

V. A közvetítõ/döntõbíró feladatai

A) A közvetítõ/döntõbíró célja

A közvetítõ/döntõbíró munkájának alapvetõ célja a vi-
tában álló felek között a bizalom helyreállítása, a konflik-
tushelyzet megszüntetése, a munkahelyi béke megõrzése,
illetve helyreállítása, a munkaügyi kapcsolatok kultúrájá-
nak javítása. Ennek megfelelõen nem célja a felmerülõ ja-
vaslatok értékelése, az általa jónak vélt megoldás preferá-
lása.

B) A közvetítõ/döntõbíró általános feladata

1. Áttanulmányozza az addig készült, a vitával össze-
függõ írásos dokumentumokat.

2. Megállapodik a felekkel az eljárás lefolytatásának
alapvetõ szabályaiban, meghallgatja a felek elvárásait.

3. Külön-külön megbeszélést folytat a vitában álló fe-
lekkel.

4. Ezt követõen maga számára összegzi a tényeket, rög-
zíti a kialakult helyzetet és meghatározza saját teendõit a
fenti cél elérése érdekében.

5. A két fél között „ingázva”, fenntartja a kapcsolatot, a
kommunikációt a vitában állók között.

6. Külön-külön felveti a vitás kérdéseket, segíti a prob-
léma értelmezését, megfogalmazza a partner lehetséges el-
lenérveit és prioritásait, igyekszik eloszlatni a rossz tár-
gyalási, illetve kommunikációs gyakorlat miatt keletkezett
félreértéseket.

7. Amennyiben esélyt lát új megközelítések, illetve ja-
vaslatok megfogalmazásával fordulat elérésére, kezdemé-
nyezi a közvetlen tárgyalások folytatását.

8. A tárgyalócsoportok vezetõinek (külön-külön) négy-
szemközti megbeszélésen – a tárgyalásokon szerzett ta-
pasztalatai alapján – felhívja figyelmüket, az eredményes
tárgyalást akadályozó tényezõkre (a tárgyalócsoportok
összetételére, rossz tárgyalási technikákra, új módszereket
ajánlhat a sikeresebb megbeszélések érdekében stb.).

9. Ügyel arra, hogy a felek érezzék: egyenrangú partne-
reknek tekinti õket. Ezért mindkét félre azonos idõt, ener-
giát, figyelmet fordít.

10. A nyilvánosság elõtt nem a közvetítõnek/döntõbíró-
nak kell megjelennie, hanem a feleknek. Csak akkor nyi-
latkozhat a közvetítõ/döntõbíró a konkrét ügyrõl a sajtó-
nak, ha erre mindkét fél felkérte, illetve ezzel megbízták.
Még ilyen felkérés esetén sem adhat információt a felek
közvetítési eljárás során tanúsított magatartásáról, az ügy
érdemi részérõl, vagy a rendezésre tett javaslatokról, illet-
ve olyasmirõl, amivel kapcsolatban a felek bármelyike
titoktartást igényel.

11. A közvetlen tárgyalásokon részt vesz – felkérésre el-
nököl – és segít a párbeszéd fenntartásában, egészen a
megállapodásig. Felkérésre részt vesz a megállapodás
megszövegezésében.

C) Sajátos békéltetõi/közvetítõi feladatok

1. A közvetítõ a B) pontban felsoroltakon túl, köteles
aktívan részt venni a konfliktus megoldásában. Ennek ér-
dekében – ha szükséges, akkor szakértõ(k) bevonásával –
konkrét javaslatot dolgoz ki, amelyet megvitatásra felajánl
mind a munkáltatóknak, mind a munkavállalóknak.

2. A vitában álló felek a közvetítõ által kidolgozott ja-
vaslatokkal kötelesek érdemben foglalkozni, de nem köte-
lesek elfogadni. A felek szabadon dönthetnek a javaslat el-
fogadásáról, illetve elvetésérõl.

D) A döntõbíró sajátos feladatai

A döntõbíró a Munka törvénykönyvében kapott felha-
talmazás alapján megállapítja a tényállást és amennyiben
illetékessége a vitatott kérdésben egyértelmûen megálla-
pítható – az iratok áttanulmányozása, a felek, szakértõk, il-
letve a vitában állók kezdeményezésére tanúk meghallga-
tása után – végleges döntést hoz. Ugyanakkor a döntõbíró
határozata a Munka törvénykönyve felhatalmazása alap-
ján – kollektív szerzõdéses megállapodásnak minõsül, s a
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kollektív szerzõdéssel kapcsolatban helye van munkaügyi
jogvitának is.

A döntõbírói eljárás garanciális szabályai:
a) a döntõbírói tárgyalás – ha a felek másként nem ren-

delkeznek – nyilvános,
b) a döntõbíró a tárgyaláson hozott határozatát nyilvá-

nosan hirdeti ki, még abban az esetben is, ha a felek elõze-
tesen zárt tárgyalást kértek,

c) a döntõbírói eljárás során a felek érdekeik érvényesí-
tése érdekében képviselõt bízhatnak meg.

VI. A közvetítõ/döntõbíró adminisztratív teendõi

l. A közvetítõ/döntõbíró – az alábbi szempontok alap-
ján – köteles az általa végzett konfliktuskezelésrõl a Szol-
gálat igazgatójának rövid írásos összefoglalót készíteni:

a) a szakma, ágazat (a konkrét helyszín) megnevezése,
b) munkahelyi, ágazati, szektorális, vagy regionális

konfliktus volt-e,
c) mi volt a munkaügyi vita lényege,
d) kik voltak a konfliktus résztvevõi,
e) kimutatható-e károkozás, (bemutatva a számítás

módját),
f) hány napig tartott a munkaügyi vita, ebbõl mennyit

vett igénybe a békéltetés/közvetítés, illetve a döntõbírás-
kodás,

g) mi lett a vége a munkaügyi vitának,
h) a békéltetéssel/közvetítéssel, döntõbíráskodással kap-

csolatban milyen költségek merültek fel (a közvetítõ/döntõ-
bíró költségeirõl van szó).

Ezen túl minden, a munka során keletkezett dokumentu-
mot – amely egyik félnek sem sérti a személyiségi jogait és
gazdasági érdekeit – csatolni kell az összefoglalóhoz.

2. A közvetítõ/döntõbíró által készített dokumentumo-
kat az adatbankban kell elhelyezni, amelyet a Szolgálat – a
felelõs õrizetre vonatkozó szabályok betartásával – õriz.
Az így összegyûlt dokumentumokat csak az érintettek
hozzájárulásával lehet nyilvánosságra hozni. A kutatók a
bizalmas iratok kutatását szabályozó érvényes levéltári
törvény alapján juthatnak hozzá a dokumentumokhoz.

3. A közvetítés és így a békéltetés is végzõdhet:
– eredményesen, megállapodással, illetve
– eredménytelenül, nincs megállapodás.
a) Az elsõ esetben a közvetítõnek – a Szolgálatnak telje-

sítendõ adminisztratív kötelezettségeit leszámítva – nin-
csen további dolga.

b) A második esetben, amennyiben a konfliktus elmé-
lyülésével lehet számolni (sztrájk, demonstráció, munka-
lassítás stb.), a Szolgálat igazgatója – a vita rendezésében
közremûködött közvetítõ meghallgatása és a rendelkezé-

sére álló dokumentumok áttanulmányozása, valamint a vi-
tában állók megkérdezése után – javaslatot tesz a további
tárgyalásokra, illetve ha az érintettek igénylik, újból fel-
ajánlja a Szolgálat közremûködését. Ugyanazon ügyben a
Szolgálat ismételt közremûködése már nem ingyenes, ha-
nem a békéltetés/közvetítés minden költsége, így a közve-
títõ díjazása is a feleket terheli.

VII. A közvetítõk/döntõbírák felkészítése, képzése

A) A felkészítés, a képzés célja

Elméleti és módszertani segítséget adni a listára felke-
rült közvetítõknek és döntõbíróknak ahhoz, hogy az ön-
ként vállalt konfliktuskezelési feladataikat minél eredmé-
nyesebben láthassák el.

B) A képzés szerkezete

Az éves képzési programot a Szolgálat tárgyévi munka-
tervébe illesztve kell kimunkálni. A képzésekrõl, azok
eredményeirõl az igazgató éves beszámolója keretében
tájékoztatja az OÉT-t.

VIII. A Szolgálat ismertségének elõsegítése (PR)

l. A Szolgálat csak akkor tudja betölteni hivatását, sze-
repét, ha az ország munkáltatóinak és munkavállalóinak
többsége ismeri célját, feladatát, mûködését, eljárási sza-
bályait, igénybevételének módját, elérhetõségi lehetõsé-
gét. Ennek érdekében folyamatosan tájékoztatni kell a saj-
tót, a szakmai közvéleményt, az egyetemeket, a kamarákat
és természetesen az OÉT tagjait az elkészült szakértõi
anyagokról, a megvalósítási elképzelésekrõl. A Szolgálat
Szervezeti, Mûködési és Eljárási Szabályzatát a médiák-
nak (kiemelten kezelve a munkáltatói és szakszervezeti la-
pokat) meg kell küldeni.

2. A Szolgálat elfogadott dokumentumait – az OÉT
döntése után – sajtótájékoztató keretében kell ismertetni a
közvéleménnyel, illetve minden munkáltatói érdekképvi-
seletnek és minden munkavállalói érdekképviseletnek az
OÉT tagságtól függetlenül – meg kell küldeni.

IX. Záró rendelkezések

l. A Szolgálat Szervezeti, Mûködési és Eljárási Szabály-
zatát az OÉT plenáris ülése fogadja el.

2. A Szervezeti, Mûködési és Eljárási Szabályzatot a
Magyar Közlönyben és a Munkaügyi Közlönyben a köz-
vetítõk/döntõbírók listájával együtt kell megjelentetni.
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A Honvédelmi Minisztérium

személyügyi hírei

Kinevezések

A védelempolitikai szakállamtitkár

Popgeorgijev Kristóf Sztojánovot a Honvédelmi Mi-
nisztérium Védelempolitikai Fõosztály Védelempolitikai
Osztályára határozott idõre próbaidõ kikötésével ügyinté-
zõnek kinevezte.

Vezetõi megbízás adása

A miniszter

Ignéczi Barbarának a HM Miniszteri Kabinet Titkársá-
gán osztályvezetõi megbízást adott.

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

Apátistvánfalva, Kétvölgy és Orfalu községek
önkormányzatainak képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
körjegyzõi állás betöltésére

Betöltendõ munkakör: Apátistvánfalva, Kétvölgy, Or-
falu községek körjegyzõje.

A munkakör betölthetõ: a helyi önkormányzatokról
szóló, módosított 1990. évi LXV. tv. 36. § (1) bekezdése
alapján, valamint a köztisztviselõk jogállásáról szóló,
többször módosított 1992. évi XXIII. tv. 8. § (1) bekezdése
és a 10. § alapján.

A vezetett szervezeti egység megnevezése:
Apátistvánfalva, Kétvölgy, Orfalu községek körjegyzõ-

sége.

Ellátandó feladatok ismertetése: az Ötv.-ben, Ktv.-ben
egyéb jogszabályokban meghatározott, a hatásköri jegy-
zékben deklarált jegyzõi feladatok és hatáskörök ellátása.

A munkakör betöltéséhez szükséges jogszabályban elõ-
írt feltételek:

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

doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Orszá-
gos Közigazgatási Vizsgabizottság (OKV) elnöksége által
a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudo-
mányos fokozat alapján adott mentesítés,

– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a

köztisztviselõk jogállásáról szóló, többször módosított
1992. évi XXIII. tv. 7. § (7) bekezdése szerint.

A képviselõ-testületek közigazgatási szakvizsgával
nem rendelkezõ személyt is kinevezhetnek feltéve, hogy a
kinevezéstõl számított egy éven belül a jogi vagy közigaz-
gatási szakvizsgát vagy a szakvizsga alól az OKV elnöksé-
ge által a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített
tudományos fokozat alapján adott mentesítést megszerzi.

Nem létesíthetõ közszolgálati jogviszony, ha a köztiszt-
viselõ ez által hozzátartozójával irányítási (felügyeleti),
ellenõrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne.

A munkakör betöltéséhez szükséges egyéb feltételek:
nincs.

Illetményre és egyéb juttatásra vonatkozó tájékoztatás:
Az illetmény és az egyéb juttatások megállapítása a köz-

tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a
köztisztviselõket megilletõ szociális, jóléti, kulturális és
egészségügyi juttatásokról szóló helyi önkormányzati ren-
delet, és az egységes közszolgálati szabályzat alapján
történik.

Igény esetén szolgálati lakás biztosított.

A pályázat benyújtásának feltételei, határideje, elbírálás
határideje:

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhí-
vásnak a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenését kö-
vetõ 30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a képviselõ-testü-
letnek a pályázat benyújtási határidejét követõ ülése vár-
hatóan: 2008. november 30.

Pályázati eljárásra vonatkozó általános tájékoztatás:
A kinevezés határozatlan idõre történik, öt hónap próba-

idõ kikötésével.
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A pályázatot zárt borítékban Apátistvánfalva község
polgármesterének címezve (Fodor Sándor polgármester,
9982 Apátistvánfalva, Fõ út 143.) „Pályázat körjegyzõi ál-
lás betöltésére” jeligével kell postai úton benyújtani.

A kiíró a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát
fenntartja.

A pályázati kiírás további közzétételének helye és ideje:
Apátistvánfalva Község Önkormányzata honlapján
www.apatistvanfalva.hu, Kétvölgy Község Önkormány-
zata honlapján www.ketvolgy.hu, Orfalu Község Önkor-
mányzata honlapján www.orfalu.hu.

A pályázatról további felvilágosítás kérhetõ Fodor Sán-
dor polgármestertõl személyesen vagy a 06 (94) 536-001-es
és 06 (30) 621-3768-as telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módjára vonatkozó általános
tájékoztatás:

A pályázatokat hattagú elõkészítõ bizottság értékeli.
Az érvényes pályázatot benyújtó személyt a képviselõ-

testület meghallgatja.
A meghallgatás helyérõl és idõpontjáról a kiíró külön

értesítést küld nyolc nappal a meghallgatás idõpontja elõtt.

A pályázat elbírálásánál – sorrendiség nélkül – elõnyt
jelenthet:

– állam- és jogtudományi doktori végzettség,
– ugyanazon a munkahelyen eltöltött legalább három-

éves jegyzõi gyakorlat,
– munkaügyi, pénzügyi, közigazgatási szakjogászi

végzettség,
– polgármesteri hivatalban betöltött egyéb vezetõi

munkakör,
– legalább ötéves vezetõi gyakorlat,
– a körjegyzõség és az önkormányzat intézményeinek a

mûködtetésére, ésszerûsítésére, illetve átszervezésére,
szervezet- és létszámigényeinek optimalizálására, továbbá
a költségtakarékos/költséghatékony feladatellátás módjá-
ra rövid program kidolgozása,

– tanúsított számítógép-kezelõi végzettség,
– legalább középfokú szlovén-, német- vagy angol-

nyelv-vizsga.

A kinevezésre vonatkozó elõterjesztést Fodor Sándor
polgármester terjeszti a képviselõ-testületek elé.

Az állás betöltésének idõpontja: az álláshely betöltésé-
nek idõpontja: 2008. december 16.

A pályázathoz csatolandó iratok felsorolása:
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképze-

léseket,
– iskolai végzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok

másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

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

– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy személyes ada-
tainak a pályázat elbírálásában részt vevõ személyek általi
megismeréséhez hozzájárul,

– nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul-e a pályázatának
nyilvános ülésen történõ megtárgyalásához, vagy nem.

A szakmai önéletrajzot és a szakmai elképzeléseket be-
mutató terjedelmére nézve a képviselõ-testületek nem ál-
lapítanak meg korlátot, ugyanakkor kikötik, hogy a doku-
mentumokat csakis papír alapon lehet benyújtani.

Jelen pályázatban nevesített iratokon felül benyújtott
anyagokat a képviselõ-testületek érdemben nem vizsgál-
ják.

A kiírásban jelzett okiratokat kell benyújtani, helyette-
sítõ iratot a képviselõ-testületek nem fogadnak el.

A képzettséget, végzettséget tanúsító okiratok másolat-
ban is benyújthatók, de a meghallgatás során be kell mutat-
ni az eredeti okiratokat.

Basal, Patapoklosi, Somogyapáti, Somogyhatvan,
Somogyviszló község 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,
– legalább 2 éves 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.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– képzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– erkölcsi bizonyítványt (3 hónapnál nem régebbi),
– a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai elkép-

zeléseket.

Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény és a
vonatkozó önkormányzati rendelet alapján.
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A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2008. október 1.) 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, 3 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 polgármester 7922 Somogyapáti, Fõ u. 82. Tel.: (73)
350-042, 550-018.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jo-
gát fenntartja.

Borsosberény Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi munkakör betöltésére

A kinevezés – 6 hónapos próbaidõ kikötésével – határo-
zatlan idõre szól.

Foglalkozás jellege: teljes munkaidõ.
Munkavégzés helye: 2644 Borsosberény, Petõfi út 161.
Ellátandó feladatok: jegyzõi feladatok az 1990. évi

LXV. törvény (Ötv.) 36. § (2)–(3) bekezdése szerint.

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

doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az OKV el-
nöksége által a teljeskörûen közigazgatásinak minõsített
tudományos fokozat alapján mentesség,

– legalább ötéves közigazgatási vezetõi gyakorlat,
– az igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés vagy az okleveles közigazgatási mene-
dzser szakképesítés alól a képviselõ-testület felmentést
adhat annak a személynek, aki az elõírt képesítés megszer-
zésére irányuló tanulmányait a kinevezéstõl számított két
éven belül befejezi. A képviselõ-testület a gyakorlati idõt
csökkentheti vagy elengedheti.

Elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett vezetõi tapasztalat,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret.

A pályázathoz csatolni kell:
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettségrõl szóló hiteles másolatot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Bérezés, egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján. Az önkormányzat
szolgálati lakást nem tud biztosítani.

Benyújtási határidõ: a Belügyi Közlönyben történõ
megjelenést (2008. október 1.) követõ 30. nap.

Elbírálás: a pályázati határidõ lejártát követõ 10 napon
belül.

Az állás betöltésének kezdõ idõpontja: az elbírálást kö-
vetõen azonnal.

A pályázatot Borsosberény község képviselõ-testülete
részére címezve kell benyújtani zárt borítékban. A boríték-
ra kérjük ráírni: „Jegyzõi pályázat”. Cím: 2644 Borsosbe-
rény, Petõfi út 161.

Bõvebb felvilágosítás kérhetõ: Busai István polgármes-
tertõl, telefon: (35) 374-321.

Csabaszabadi és Pusztaottlaka községek körjegyzõje
(5609 Csabaszabadi, Apácai út 6.)

pályázatot hirdet
körjegyzõ helyettesítésére

igazgatási ügyintézõ munkakörben
határozott idõre

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

doktori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga (vagy az alól való

mentesség),
– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.

Ellátandó feladatok: a körjegyzõ általános helyettesíté-
se mindkét településen.

Elõnyt jelent:
– önkormányzatnál szerzett gyakorlat,
– vezetõi gyakorlat,
– felhasználói szintû számítógép-ismeret.

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

mok másolatát,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anya-

got az eljárásban részt vevõk megismerhessék.

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

A munkakör betöltéséhez saját gépjármû szükséges.
A kinevezés határozott idõre szól.
A munkakör a pályázat elbírálását követõen 2008. de-

cember 1-jétõl tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2008. október 1.) követõ
15. nap.

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

A 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”.

Részletes felvilágosítás Czene Boglárka körjegyzõtõl
kérhetõ a 06 (66) 248-049-es telefonszámon.

Csömör Nagyközség Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

Csömör Nagyközség Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalában

aljegyzõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– államigazgatási fõiskola vagy
– állam- és jogtudományi doktori vagy
– okleveles közigazgatási menedzser képesítés,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy az Országos

Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a teljeskö-
rûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fo-
kozat alapján adott mentesítés.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– képesítést tanúsító okiratok másolatát,
– erkölcsi bizonyítványt,
– vezetõi elképzelések ismertetését.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény-
ben foglaltak alapján.

A munkakör az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: a Magyar Közlöny
mellékletét képezõ Hivatalos Értesítõben történõ megjele-
nést követõ 15 napos határidõn belül.

A pályázat benyújtásának helye és címe: Csömör nagy-
község polgármestere, Bátovszki György, 2141 Csömör,
Szabadság út 5.

Döntés: a pályázat benyújtási határidejét követõ elsõ
képviselõ-testületi ülésen.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Mlado-
niczki Mihály jegyzõnél a (28) 544-020-as telefonszámon.

Dunavarsány Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

aljegyzõi munkakör betöltésére

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör-
vény 36. § (1) bekezdése, a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény 8. § (1) bekezdése, vala-
mint 10. §-a alapján Dunavarsány Város Önkormányzatá-
nak Képviselõ-testülete pályázatot hirdet aljegyzõi mun-
kakör betöltésére.

A kinevezés határozatlan idõre szól, hat hónap próbaidõ
kikötésével. A munkakört teljes munkaidõben kell ellátni.
A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal be-
tölthetõ.

Az ellátandó aljegyzõi feladatok az alábbiak:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

36. §-ában, valamint egyéb szabályzatokban az aljegyzõ
számára meghatározott hatáskör és feladatkör ellátása.

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

doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga, illetve az Orszá-

gos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által teljes-
körûen közigazgatásinak minõsített tudományos fokozat
alapján adott mentesítés,

– jogszabály által elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte-
lezettség vállalása,

– a Ktv. 21. §-a szerinti összeférhetetlenség hiánya.

A képviselõ-testület közigazgatási szakvizsgával nem
rendelkezõ pályázót is kinevezhet, feltéve, hogy a kineve-
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zéstõl számított egy éven belül a jogi vagy közigazgatási
szakvizsgát, vagy a szakvizsga alól az OKV elnöksége ál-
tal a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tu-
dományos fokozat alapján adott mentesítést megszerzi.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, szakmai,

vezetõi programját,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok

közjegyzõ által hitelesített másolatát.

Bérezés és egyéb juttatás a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a helyi rendele-
tek alapján történik.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2008. október 1.) számított
15. nap 16 óra.

A pályázatokat Dunavarsány Város Önkormányzata
jegyzõjéhez (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.)
kell benyújtani. A pályázatra írják rá: „Pályázat aljegyzõi
álláshelyre”.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-
tására elõírt határidõt követõ elsõ testületi ülés.

A pályázat elbírálásának módja: a pályázati kiírásban
meghatározott feltételeknek megfelelõ pályázók szemé-
lyes meghallgatáson vesznek részt. A képviselõ-testület a
jogi, ügyrendi és koordinációs bizottság véleményének fi-
gyelembevételével dönt.

A pályázat eredményérõl a pályázók legkésõbb a pá-
lyázat elbírálását követõ 8 napon belül írásban értesítést
kapnak.

A képviselõ-testület a pályázat eredménytelenné nyil-
vánításának jogát fenntartja.

További információkat Dunavarsány polgármesterétõl
kérhetnek a pályázók a (24) 521-041-es telefonszámon.

Hevesaranyos Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

A jegyzõ által ellátandó feladatok körét a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 36. § (2) bekezdé-
sében foglaltak határozzák meg.

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

nyi egyetemi végzettség,

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

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– a képzettséget tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az állás betöltésével kapcsolatos vezetõi elképze-

léseit,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó anyagát a képvi-

selõ-testület megismerheti.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. 45. § (2) és 46. § (4) bekezdése alapján, valamint
e törvény és a helyi rendeletben foglaltak szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést (2008. október 1.) követõ
30. nap.

A pályázatot a képviselõ-testület a pályázat benyújtásá-
nak határidejét követõ testületi ülésen bírálja el.

A munkakör az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázat benyújtásának helye és címe: Hevesaranyos

község polgármestere, Dorkó Csaba, 3322 Hevesaranyos,
Petõfi Sándor u. 1. Telefon: (36) 483-017.

Jászapáti Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

hatósági ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség.

Elõnyt jelent: közigazgatási gyakorlat, szakvizsga meg-
léte.

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

ványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok közjegyzõ által

hitelesített másolatát,
– elõzetes nyilatkozatot arról, hogy a Ktv. 21. §-ában

meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyúj-
tásakor fennáll-e.

Ellátandó munkakör: hatósági igazgatási feladatok (sza-
bálysértési, birtokvitás ügyek intézése).
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Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény rendelkezései alapján. A munkakör va-
gyonnyilatkozat-tételi kötelezettséghez kötött.

A pályázat benyújtásának helye, határideje: a Belügyi
Közlönyben történõ megjelenéstõl (2008. október 1.) szá-
mított 20. nap. A pályázatot Jászapáti város jegyzõjéhez
(5130 Jászapáti, Velemi E. út 2.) kell benyújtani, zárt borí-
tékban, amelyen fel kell tüntetni: „Hatósági ügyintézõ”.

A pályázat elbírálási határideje: a benyújtási határidõt
követõ 15. nap. Eredményes pályázat esetén a kinevezés
határozott idõre szól, 6 hónap próbaidõ kikötésével.

Az állás betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
A pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályá-
zati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázatról bõvebb felvilágosítás kérhetõ Vitainé
Nagy Erzsébet osztályvezetõtõl az (57) 540-100/111-es te-
lefonszámon. A pályázati kiírás elérhetõ még a Kormány-
zati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési
Központ www.kszk.gov.hu weboldalon, és Jászapáti vá-
ros honlapján: www.jaszapati.hu.

Kiskõrös város jegyzõje
pályázatot hirdet

építéshatósági ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló, módo-

sított 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet által elõírt – egyetemi
vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki (szer-
kezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség,

– fõiskolai szintû településmérnöki (városgazdasági
mérnöki) szakképzettség.

Ellátandó feladatok: a munkaköri leírásban, valamint az
osztályvezetõ által meghatározottak szerint végzi a jegyzõ
hatáskörébe tartozó építésügyi igazgatási feladatokat.

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okira-

tok hiteles másolatát,
– szakmai önéletrajzot.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény – valamint a 20/1992. (XII. 17.) Önk. ren-
delet a köztisztviselõk munkavégzésének, illetményének
és egyéb juttatásainak szabályozásáról – alapján.

Állás betöltésének kezdõ idõpontja: a pályázat elbírálá-
sának napjától határozott idõre, a munkakört jelenleg be-

töltõ személy gyed-, gyes-idejére, de legfeljebb 2009. de-
cember 31-ig. Próbaidõ tartama 6 hónap.

A pályázat benyújtási határideje:

2008. október 30.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. november 15.
A pályázatokat Kiskõrös város jegyzõje részére (6200

Kiskõrös, Petõfi tér 1.) kell benyújtani.
A pályázatot a jegyzõ bírálja el, de a kinevezéshez a pol-

gármester egyetértése szükséges.
A pályázatot kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályáza-

tot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni Kiskõrös város

jegyzõjénél lehet személyesen, illetve a (78) 311-122-es
telefonszámon.

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának
jegyzõje pályázatot hirdet
fõépítészi állás betöltésére

Az állás napi 4 órában foglalkoztatott önkormányzati
állás, amely az 1992. évi XXIII. törvény 10. §-a alapján
tölthetõ be.

Feladat: az önkormányzati fõépítészi tevékenység ellá-
tásának részletes szakmai szabályairól és feltételeirõl
szóló 9/1998. (IV. 3.) KTM rendelet 5. és 6. §-ában meg-
határozott feladatok.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– okleveles építészmérnöki végzettség,
– legalább 5 éves, a településrendezésben, az építészeti

tervezésben, illetve az építésügyi igazgatásban összesen
eltöltött gyakorlat.

Elõnyben részesül az a pályázó, aki:
– közigazgatási szakvizsgával rendelkezik.

A pályázat tartalmazza a pályázó:
– képesítését tartalmazó okiratot vagy annak hitelesí-

tett másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-

ványát,
– szakmai életútját is bemutató önéletrajzát.

Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölt-
hetõ.

Az illetmény megállapítása a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint történik.
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A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2008. október 1.) számított
30. nap.

A pályázatot 3 példányban, zárt borítékban kérjük be-
nyújtani.

A pályázatot személyesen vagy postai úton kell benyúj-
tani a következõ címre: Kiskunlacháza Nagyközség Ön-
kormányzata, Szarvákné dr. Garai Ágnes körjegyzõ, 2340
Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.

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

A polgármesteri hivatal fenntartja magának a jogot,
hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt:
Szarvákné dr. Garai Ágnes körjegyzõ, telefon/fax: (24)
519-830, e-mail: kkl.jegyzo@zafir.tvnet.hu.

Kistarcsa Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet
pénzügyi osztályvezetõi állás betöltésére

Az állás betölthetõ: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. §-a alapján.

Az állás betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– képesítési elõírás: a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet

szerint,
– közigazgatási szakvizsga,
– legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat,
– kétéves vezetõi gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget tanúsító oklevélmásolatot,
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk

megismerhetik a pályázó anyagát,
– szakmai önéletrajzot.

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

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. október 30.

Az elbírálás határideje: 2008. november 14.
Eredményes pályázat esetén a határozatlan idõre szóló

kinevezés, hat hónap próbaidõ kikötésével, az elbírálást
követõen, 2008. november 17-én betölthetõ.

Az elbírálás eredményérõl a pályázó írásban tájékozta-
tást kap.

A pályázatot zárt borítékban „Pénzügyi osztályvezetõi
munkakör” megjelöléssel, Kistarcsa Város Önkormány-
zata Polgármesteri Hivatalának jegyzõjéhez lehet benyúj-
tani.

Cím: 2143 Kistarcsa, Szabadság u. 48.
Tel.: 06 (28) 507-132.
A pályázatokat a jegyzõ, a kinevezési jogkör gyakorlója

bírálja el.

Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
aljegyzõi munkakör betöltésére

A munkakör betöltésére a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. év XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) alap-
ján kerül sor.

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

doktori képesítés, jogi vagy közigazgatási szakvizsga, az
Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által
teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudomá-
nyos fokozat alapján adott mentesítés,

– legalább 10 éves közigazgatási gyakorlat,
– legalább 5 éves közigazgatásban eltöltött vezetõi

gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a summa cum lau-
de minõsítéssel szerzett diploma és az államilag elismert
nyelvvizsgával igazolt nyelvtudás.

Az aljegyzõ a Ktv 22/A. § (8) bekezdése alapján va-
gyonnyilatkozat-tételre köteles.

A kinevezés – 6 hónapos próbaidõ kikötésével – határo-
zatlan idõre szól, az illetmény és juttatások megállapítása a
Ktv., továbbá a helyi önkormányzati rendelet alapján tör-
ténik.

A pályázat benyújtásának határideje: a Magyar Közlöny
Hivatalos Értesítõjében történõ megjelenéstõl számított
15. nap.

A pályázat tartalmazzon:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (illet-

ve megkérésérõl szóló igazolást),
– végzettsége(ke)t igazoló okirat(ok) közjegyzõ által

hitelesített másolatát,
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– szakvizsgát igazoló oklevél közjegyzõ által hitelesí-
tett másolatát,

– részletes szakmai önéletrajzot,
– a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképze-

léseket,
– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó vál-

lalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget,
– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy személyes ada-

tainak a pályázatban részt vevõ személyek általi megisme-
réséhez hozzájárul.

A pályázatot Miskolc megyei jogú város jegyzõjéhez
kérjük benyújtani (3525 Miskolc, Városház tér 8.) „Pályá-
zat aljegyzõi álláshelyre” felirattal ellátva.

A pályázatot elõkészítõ bizottság értékeli.
A pályázat elbírálása a benyújtási határidõt követõ elsõ

képviselõ-testületi üléskor történik.
Az állás a testület döntése utáni hónap 1. napjától tölt-

hetõ be.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
pályázatot hirdet

a Gazdasági Fõosztály
fõosztály-vezetõi munkakörére

A fõosztályvezetõ feladata: a Gazdasági Fõosztály tevé-
kenységének irányítása, ellenõrzése, a Magyar Kereske-
delmi Engedélyezési Hivatalra háruló szakirányú felada-
tok elvégzése, költségvetési, pénzügyi tervezési és beszá-
molási kötelezettség határidõre történõ elkészítése, belsõ
és külsõ kapcsolattartás.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen

elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség (fõiskolai és/vagy egye-

temi diploma) a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szó-
ló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete szerint,

– regisztrált mérlegképes könyvelõi szakképesítés,
– legalább 5 éves, közigazgatásban eltöltött vezetõi

gyakorlat,
– pénzügyi-számviteli informatikai rendszer ismerete.

Elõnyt jelent:
– további szakirányú végzettség (pl. adótanácsadói

és/vagy könyvvizsgálói szakképesítés),
– közigazgatási szakvizsga, jogi szakvizsga, valamint

az OKV elnöksége által teljeskörûen közigazgatási jelle-
gûnek minõsített tudományos fokozat és az annak alapján
adott mentesítés,

– EU-nyelvek valamelyikének legalább középfokú is-
merete (angol, német, francia),

– FÓKUSZ informatikai rendszer ismerete.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató

fényképes önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet

tanúsító okiratok másolatát,
– a megpályázott munkakörrel kapcsolatos rövid szak-

mai (vezetõi) elképzelését,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik,
– motivációs levelet.

A besorolás, az illetmény, valamint az egyéb juttatások
megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény alapján történik.

A munkavégzés helye: 1024 Budapest, Margit körút 85.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2008. október 1.) követõ
30 napon belül.

Az állás betölthetõ: 2008. november 1-jétõl.
A pályázatot – zárt borítékban – a Magyar Kereskedel-

mi Engedélyezési Hivatal Humánpolitikai Osztályának cí-
mezve (1024 Budapest, Margit körút 85.) három példány-
ban kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pá-
lyázat a Gazdasági Fõosztály fõosztály-vezetõi munkakö-
rére”.

A pályázat elbírálásának rendje: a bizalmasan kezelt pá-
lyázatok a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül ke-
rülnek elbírálásra. A kiválasztott pályázók hivatali veze-
tõkkel személyes konzultáción vesznek részt. A pályázat
eredményérõl az elbírálástól számított 8 napon belül a pá-
lyázók írásban értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: a Hu-
mánpolitikai Osztályon személyesen vagy a 06 (1)
336-7392-es telefonszámon. A pályázati felhívás a hivatal
honlapján (www.mkeh.hu) is megtekinthetõ.

Nagybárkány Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete pályázatot hirdet

jegyzõi munkakör betöltésére

A kinevezés – hat hónapos próbaidõ kikötésével – hatá-
rozatlan idõre szól.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõs.
Munkavégzés helye: 3075 Nagybárkány, Petõfi út 61.
Ellátandó feladatok: jegyzõi feladatok az 1990. évi

LXV. törvény (Ötv.) 36. § (2)–(3) bekezdése szerint.
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Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet (erkölcsi bizonyítvány),
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

szakképesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,

– közigazgatásban szerzett hároméves vezetõi gya-
korlat,

– felhasználói szintû számítógépes ismeret,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettségrõl szóló hiteles másolatot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Bérezés, egyéb juttatás a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján.

Szolgálati lakás megoldható.

Benyújtási határidõ: a Belügyi Közlönyben történõ
megjelenést (2008. október 1.) követõ 30. nap.

Elbírálás: a pályázati határidõ lejártát követõ 15 napon
belül.

Az állás betöltésének idõpontja: az elbírálást követõ hó
elseje.

A pályázatot Nagybárkány község polgármesteréhez
kell benyújtani zárt borítékban.

Nagykáta Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

2 fõ építéshatósági ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló, módo-

sított 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet által elõírtak.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret.

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

Ellátandó feladatok: Nagykáta város és a hozzá tartozó
településeket érintõen a jogszabályokban meghatározott
építésügyi igazgatási feladatok ellátása.

A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónap próbaidõ
kikötésével.

Az állás betölthetõ: 2008. október 20-tól.
Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-

sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. október 13.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. október 18.
A pályázatot írásban Tarnavölgyiné dr. Tényi Ágnes

jegyzõnél lehet benyújtani. Cím: 2760 Nagykáta, Dózsa
Gy. út 2. A borítékon fel kell tüntetni: „Építéshatósági
ügyintézõ”.

A jegyzõ jogosult a pályázatot érvénytelennek nyilvá-
nítani.

Nyírlugos város jegyzõje
pályázatot hirdet

építéshatósági ügyintézõ munkakör betöltésére

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben kell ellátni, négy hónap próbaidõ kiköté-
sével.

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

tõmérnöki szakképzettség [a köztisztviselõk képesítési
elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet I. sz. mel-
léklet 4. pontjában meghatározott felsõfokú végzettség].

Az elbírálásnál elõnyt jelent:
– építéshatósági munkakörben szerzett gyakorlat,
– felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek,
– B kategóriás jogosítvány.

Ellátandó fõbb feladatok: telekalakítási, bontási, épí-
tési, rendeltetésváltási és egyéb építéshatósági ügyintézés.

A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettséggel jár.

Bérezés és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján.

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

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhí-
vás Belügyi Közlönyben való megjelenésétõl (2008. októ-
ber 1.) számított 30. nap.
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A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 15 napon belül.

A munkakör betölthetõ: 2008. december 1-jétõl.
A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja

el a polgármester egyetértésével.
A pályázat benyújtása: postai úton, Nyírlugos város

jegyzõjének címezve, 4371 Nyírlugos, Szabadság tér 1.
A borítékra rá kell írni: „Pályázat építéshatósági munkakör
betöltésére”.

A pályázattal kapcsolatosan további információ kérhetõ
dr. Hancsicsák Mihály jegyzõtõl a 06 (42) 388-800-as
vagy 388-804-es telefonszámon.

Pilis Város Önkormányzata
pályázatot ír ki

Pilis Város Önkormányzata
(2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 47.)

könyvvizsgálói feladatainak ellátására,
a vonatkozó központi jogszabályi rendelkezések

keretei között

A feladatellátás tervezett idõtartama: 2009. január 1-jé-
tõl 2013. június 30-ig terjedõ határozott idõtartam.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. október 31.

A pályázatot zárt borítékban Szabó Márton, Pilis város
polgármesteréhez kell benyújtani a következõ címre: 2721
Pilis, Kossuth Lajos u. 47. Telefon: (29) 498-142.

A borítékra kérjük ráírni: „……… (név, cím/székhely)
pályázata Pilis Város Önkormányzata (székhely: 2721 Pi-
lis, Kossuth Lajos u. 47.), könyvvizsgálói feladatok
ellátására”.

A részletes pályázati kiírás megtekinthetõ Pilis Város
Önkormányzata hivatalos honlapján: www.pilis.hu címen.

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata
pályázatot hirdet
határozott idõre

területi védõnõ munkakör betöltésére

Munkáltató: Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata,
2081 Piliscsaba, Kinizsi u. l–3.

Betöltendõ munkakör: védõnõ, határozatlan idõre.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: orvosi rendelõ, 2081 Piliscsaba,

Bajcsy-Zsilinszky u. 44.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– fõiskolai végzettség.

Elõnyt jelent a pályázatnál:
– 1–3 év szakmai tapasztalat.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és
a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. október 20.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. október 25.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: 2008. no-

vember 1.
A pályázat benyújtásának módja: személyesen vagy

postai úton, Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata pol-
gármesterének, Kasza Péternek címezve (2081 Piliscsaba,
Kinizsi u. 1–3.). A lezárt borítékra rá kell írni: „Védõnõi
pályázat”.

A pályázathoz csatolandó iratok:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok má-

solata,
– részletes szakmai önéletrajz,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárás-

ban részt vevõk a pályázati anyagát megismerhessék.

Részletesebb információ kérhetõ: Piliscsaba Nagyköz-
ség Önkormányzatának polgármesterétõl, Kasza Pétertõl,
tel.: 06 (26) 575-505, vagy Pataki Zsuzsanna humánpoliti-
kai referenstõl, tel.: 06 (26) 575-500.

A Somogy Megyei Önkormányzat fõjegyzõje
pályázatot hirdet

a Balaton-Loire Régiók Koordinációs Iroda
munkatársi feladatainak megbízási szerzõdéssel

történõ ellátás betöltésére

A feladatkör betölthetõ a Ptk. 474–483. §-aiban foglal-
tak alapján.

Az iroda tevékenységi köre:
– a Balaton régiót alkotó Somogy, Veszprém és Zala

megyék és a Loire-vidék régió közötti együttmûködés
koordinálása.
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Az iroda munkatársa által ellátandó feladatok:
– kapcsolattartás a Balaton régiót alkotó 3 megyei ön-

kormányzat és a Loire-vidék régió nemzetközi referen-
seivel,

– a régiók éves tanácskozásai során elfogadott projek-
tek végrehajtása, új projektjavaslatok elõkészítése,

– koordináció az együttmûködés különbözõ területein
megjelenõ (regionális és országos) partnerek, intézmé-
nyek, hatóságok között; partneri hálózat kiépítése,

– hivatalos levelezés bonyolítása két nyelven (magyar–
francia), szükséges szakmai háttéranyagok fordítása,

– európai uniós és nemzeti pályázati lehetõségek, vala-
mint új partnerek felkutatása az együttmûködési megálla-
podásban meghatározott területeken belül,

– a Loire-vidék régióban és Magyarországon zajló hi-
vatalos delegációk látogatásának ösztönzése, program-
szervezés, kísérés és tolmácsolás,

– a szerzõdésben meghatározott gyakorisággal, de mi-
nimum évente munkalátogatás a Loire-vidék régióban,

– kapcsolattartás a sajtóval, kétnyelvû sajtófigyelés,
– a Loire-vidéki, intézményesített kapcsolattal rendel-

kezõ magyar partnerek támogatása és segítése,
– idõszaki mûködési és pénzügyi beszámolók készí-

tése.

Pályázati feltételek:
– felsõfokú végzettség (jogász/közgazdász végzettség

elõnyt jelent),
– felsõfokú „C” típusú francianyelv-vizsga vagy felsõ-

fokú francia nyelvi diploma,
– számítógép-kezelõi alapismeretek,
– „B” kategóriás vezetõi engedély és saját gépkocsi

(használat),
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: közigazgatásban
töltött gyakorlat, hasonló munkakörben szerzett tapaszta-
lat, közigazgatási alap-, illetve szakvizsga megléte, euró-
pai uniós pályázatok írásának és kezelésének a tapasztala-
ta, európai uniós szakértõi végzettség; valamint jó kapcso-
latteremtõ képesség és önálló munkavégzésre való alkal-
masság.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a személyes adatokat is tartalmazó részletes szakmai

önéletrajzot (európai típusú) magyar és francia nyelven,
– a végzettséget igazoló okiratok másolatait,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt.

A megbízási szerzõdés kezdete: 2009. január 1.
A megbízási szerzõdést hat hónapra kötjük, amely a fe-

lek kölcsönös megelégedése alapján meghosszabbításra
kerülhet.

Az iroda székhelye: Siófok.

A megbízási díjat a felek közös megegyezéssel határoz-
zák meg.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. október 31.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ 20. munkanap.

A pályázat elbírálásának módja: a munkakör betöltésé-
rõl a három Balaton régióbeli megye és a Loire-vidék régió
delegált tisztségviselõje, az írásban benyújtott pályázatok
elõbírálása után, személyes meghallgatás alapján, közösen
dönt.

A pályázat beküldendõ: a Somogy Megyei Önkormány-
zat fõjegyzõjének címére (7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.).

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: a Somogy
Megyei Önkormányzat Stratégiai Fejlesztési Fõosztály fõ-
osztályvezetõ-helyettesénél [Kiss Krisztina, telefon: (82)
508-182; e-mail: kiss_krisztina@som-onkorm.hu].

Tab város jegyzõje
pályázatot hirdet

Tab Város Polgármesteri Hivatala
pénzügyi irodavezetõ munkakörének betöltésére

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

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: Somogy megye, 8660 Tab, Kos-

suth Lajos utca 49.
Ellátandó feladatok: az önkormányzat költségvetési

koncepciójának, költségvetési rendelettervezetének, zár-
számadási rendelettervezetének és a költségvetés végre-
hajtásáról szóló beszámoló elkészítése, a költségvetés
végrehajtásával összefüggõ gazdálkodási feladatok ellátá-
sa, pályázatok pénzügyi részének elõkészítése, ÖNHIKI-
pályázat elkészítése.

A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: pénz-
ügyi-gazdálkodási feladatok ellátása, valamint a pénzügyi
iroda irányítása.

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

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 8.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illet-

mény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a
Tab város képviselõ-testületének a képviselõ-testület hi-
vatalának köztisztviselõi és ügykezelõi közszolgálati jog-
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viszonyának egyes kérdéseirõl szóló 25/2003. (IX. 26.)
számú rendelete rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség, vagy felsõ-

fokú iskolai végzettség és emellett legalább mérlegképes
könyvelõi képesítés vagy ezzel egyenértékû képesítés,

– szerepelni kell a számvitelrõl szóló 2000. évi C. tör-
vény 151. § (3)–(5) bekezdése szerinti nyilvántartás vala-
melyikében, és rendelkezni kell ennek megfelelõen a tevé-
kenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal),

– közigazgatási szakvizsga.

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

got az eljárásban részt vevõk megismerhessék.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör
legkorábban 2008. november 1-jétõl tölthetõ be, három
hónapos próbaidõ kikötésével.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
dr. Mezõfi Ágnes jegyzõ nyújt a 06 (84) 525-901-es tele-
fonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pá-
lyázatnak Tab Város Polgármesteri Hivatala címére tör-
ténõ megküldésével (8660 Tab, Kossuth Lajos utca 49.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot: 2460/2008., valamint a mun-
kakör megnevezését: „Pénzügyi irodavezetõ”.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja,
rendje: a pályázat elbírálásáról a jegyzõ dönt a polgármes-
ter egyetértésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. október 31.

Tass község jegyzõje
pályázatot hirdet

gazdálkodási ügyintézõ munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II/2. pontjában az

I. besorolási osztályban meghatározott képesítési követel-
mény,

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
– cselekvõképesség.

Elõnyt jelent:
– államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyve-

lõi képesítés,
– önkormányzati vagy költségvetési szervnél szerzett

gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga, szakvizsga,
– szövegszerkesztõ és táblázatkezelõ programok fel-

használói szintû ismerete (Word, Excel),
– tassi lakhely.

A pályázathoz mellékelni kell:
– pályázó szakmai önéletrajzát,
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

Ellátandó munkakör: pénzügyi, gazdasági feladatok
(önkormányzati költségvetés, zárszámadás készítése, gaz-
dálkodás szabályszerûségének biztosítása, önkormányzati
gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok karbantartása,
elõirányzat módosításáról szóló elõterjesztések készítése,
számviteli rend, számlarend készítése).

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv.-ben elõírtak alapján.

A kinevezés hat hónap próbaidõvel, határozatlan idõre
szól.

Az álláshely betölthetõ: 2008. december 1-jétõl.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2008. október 1.) követõ
15. nap.

A pályázat elbírálási határideje: a benyújtási határidõt
követõ 30 napon belül.

A pályázatot postai úton kell benyújtani zárt borítékban
a következõ címre: Tass község jegyzõje, 6098 Tass, Szé-
chenyi út 48. A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat gaz-
dálkodási ügyintézõ munkakörre”.

A pályázattal kapcsolatban további információ Ácsné
Devecsai Mária jegyzõtõl kérhetõ a (76) 536-208-as tele-
fonszámon vagy acsnemaria@citromail.hu címen.
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Tiszaszalka és Tiszavid községek
önkormányzatának képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
körjegyzõi munkakör betöltésére

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör-
vény 36. § (1) bekezdése, valamint a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 8. § (1) bekezdése,
valamint 10. §-a alapján Tiszaszalka és Tiszavid községek
önkormányzatának képviselõ-testületei pályázatot hirdet-
nek körjegyzõi munkakör betöltésére.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben kell ellátni. A munkakör 2008. december
1-jével tölthetõ be.

Az ellátandó jegyzõi feladatok az alábbiak:
a) gondoskodik az önkormányzat mûködésével kapcso-

latos feladatok ellátásáról;
b) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiad-

mányozás rendjét; gyakorolja a munkáltatói jogokat a kép-
viselõ-testület hivatalának köztisztviselõi tekintetében.
A kinevezéshez, vezetõi megbízáshoz, felmentéshez, a ve-
zetõi megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz – a pol-
gármester által meghatározott körben – a polgármester
egyetértése szükséges;

c) döntésre elõkészíti a polgármester hatáskörébe tarto-
zó államigazgatási ügyeket;

d) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a pol-
gármester ad át;

e) tanácskozási joggal vesz részt a képviselõ-testület, a
képviselõ-testület bizottságának ülésén;

f) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.

Pályázati feltételek:
a) igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser szakképesítés,

b) legalább hároméves közigazgatási gyakorlat,
c) közigazgatási vagy jogi szakvizsga (vagy az alól való

mentesülés).

A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben (a továbbiak-
ban: Ktv.) szereplõ általános alkalmazási feltételeknek is
(magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõ-
élet, összeférhetetlenség hiánya), és azokat igazolnia kell.

A képviselõ-testület közigazgatási szakvizsgával nem
rendelkezõ pályázót is kinevezhet, feltéve, hogy a kineve-
zéstõl számított egy éven belül a jogi vagy közigazgatási
szakvizsgát, vagy a szakvizsga alól az OKV elnöksége ál-
tal a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tu-
dományos fokozat alapján adott mentesítést megszerzi.

A körjegyzõ a köztisztviselõk jogállásáról szóló 2007.
évi CLII. tv. (3) bekezdése alapján vagyonnyilatkozat téte-
lére köteles.

A képviselõ-testület a kinevezéskor 3 hónap próbaidõt
köt ki.

A pályázat tartalmazza a pályázó:
– szakmai önéletrajzát,
– a körjegyzõség vezetésre vonatkozó szakmai koncep-

cióját,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát,
– az iskolai végzettséget, képesítést igazoló oklevelek,

bizonyítványok hiteles másolatát.

A javadalmazás a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény szabályai alapján történik.

A pályázat beérkezésének határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2008. október 1.) követõ
30. nap.

A pályázat benyújtásának helye: Tiszaszalka Község
Önkormányzata polgármesterének személyesen vagy pos-
tai úton zárt borítékban kell benyújtani (4831 Tiszaszalka,
Bajcsy-Zsilinszky u. 2.).

További információkat Lapos István polgármestertõl
kérhetnek a pályázók. Cím: Tiszaszalka, Bajcsy-Zsilinszky
u. 2. Telefon: 06 (45) 483-001.

Döntés a benyújtási határidõt követõ 60 napon belül
várható.

A pályázat elbírálásának módja: Tiszaszalka és Tisza-
vid önkormányzatok képviselõ-testületeinek együttes zárt
ülésén, a képviselõ-testületek minõsített többséggel meg-
hozott határozatával.

Vanyarc Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére

A jegyzõ által ellátandó feladatok körét a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 36. §. (2) bekezdé-
sében foglaltak határozzák meg.

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

tori képesítés,
– polgármesteri hivatalnál, körjegyzõségnél jegyzõi

munkakörben szerzett legalább 3–5 éves szakmai gya-
korlat,

– közigazgatási szakvizsga,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– munkaköri egészségügyi alkalmasság,
– hat hónapos próbaidõ kikötése.
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A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– pénzügyi-gazdálkodási tapasztalatok,
– felhasználói szintû számítógép-kezelõi ismeret.

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz, valamint vezetõi prog-

ram,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– adatkezelési nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásá-

ban részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik,
– a pályázó nyilatkozata a nyílt vagy zárt ülésen való

tárgyalásról.

A munkakör betöltésének idõpontja: 2009. január 1-jétõl.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. október 31.

A pályázatot Vanyarc község polgármesteréhez – Kol-
lár András – címezve kell benyújtani az alábbi címre: 2688
Vanyarc, Veres Pálné út 54. A borítékon fel kell tüntetni
„Jegyzõi pályázat”.

Érdeklõdni: Vanyarc község polgármesterénél a fenti
címen, illetve a (32) 584-016-os telefonszámon lehet.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat
eredménytelenné nyilvánítására.

Veresegyház Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

kabinetvezetõ munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– államigazgatási fõiskolai végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– legalább ötéves közigazgatási gyakorlat.

Elõny:
– közigazgatási területen szerzett vezetõi gyakorlat,
– helyismeret,
– idegennyelv-ismeret.

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

Egyéb információk:
– a pályázat benyújtása: a Belügyi Közlönyben történõ

megjelenéstõl (2008. október 1.) számított 15 napon belül,
zárt borítékban egy példányban, „Kabinetvezetõ” felirattal,

– a pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási ha-
táridõt követõ 15 napon belül,

– a pályázatok benyújtásának helye: Veresegyház Vá-
ros Polgármesteri Hivatala, 2112 Veresegyház, Fõ út 106.,
dr. Tahon Róbert jegyzõ részére.

Veresegyház Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

könyvelõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– szakirányú felsõfokú végzettség vagy mérlegképes

könyvelõi végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Elõny:
– önkormányzati vagy más költségvetési szervnél ha-

sonló területen szerzett tapasztalat,
– közigazgatási alap- vagy szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettségeket tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk

megismerhetik a pályázó teljes anyagát.

Ellátandó fõbb feladatok:
– gazdasági események fõkönyvi könyvelése,
– szállítói és vevõi számlák nyilvántartása, kötelezett-

ségvállalás analitikájának vezetése,
– részt vesz a költségvetés és a beszámoló, valamint az

idõközi mérlegjelentés elkészítésében.

Egyéb információk:
– a munkakört teljes munkaidõben kell ellátni, mely a

pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ,
– határozatlan idõre szóló kinevezés, 6 hónap próba-

idõvel, a kinevezés és az illetmény megállapítása az 1992.
évi XXIII. tv. (Ktv.) szerint történik,

– a pályázat benyújtása: a Belügyi Közlönyben történõ
megjelenéstõl (2008. október 1.) számított 15 napon belül,
zárt borítékban egy példányban, „Könyvelõ” felirattal,

– a pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási ha-
táridõt követõ 15 napon belül,

– a pályázatok benyújtásának helye: Veresegyház Vá-
ros Polgármesteri Hivatala, 2112 Veresegyház, Fõ út 106.,
dr. Tahon Róbert jegyzõ részére.
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Veresegyház Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– középfokú végzettség, pénzügyi-számviteli szakké-

pesítés,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Elõny:
– önkormányzati vagy más költségvetési szervnél ha-

sonló területen szerzett tapasztalat,
– közigazgatási alapvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettségeket tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk

megismerhetik a pályázó teljes anyagát.

Ellátandó fõbb feladatok:
– pénzügyi igazgatási feladatok,
– analitikus nyilvántartások vezetése,
– számlázás és pénztári kifizetések teljesítése.

Egyéb információk:
– a munkakört teljes munkaidõben kell ellátni, mely a

pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ,
– határozatlan idõre szóló kinevezés, 6 hónap próba-

idõvel, a kinevezés és az illetmény megállapítása az 1992.
évi XXIII. tv. (Ktv.) szerint történik,

– a pályázat benyújtása: a Belügyi Közlönyben történõ
megjelenéstõl (2008. október 1.) számított 15 napon belül,
zárt borítékban egy példányban, „Pénzügyi ügyintézõ” fel-
irattal,

– a pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási ha-
táridõt követõ 15 napon belül,

– a pályázatok benyújtásának helye: Veresegyház Vá-
ros Polgármesteri Hivatala, 2112 Veresegyház, Fõ út 106.,
dr. Tahon Róbert jegyzõ részére.
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A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány

alapító okirata

A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány
Alapító Okirata

(módosításokkal egységes szerkezetben)*

A Magyar Köztársaság Kormánya a Polgári Törvény-
könyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. §-a, az Alkot-
mány 35. § (1) bekezdésének f) pontja, továbbá a közpén-
zek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvá-
nosságával, átláthatóbbá tételével és ellenõrzésének bõví-
tésével összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló
2003. évi XXIV. törvény 38. §-ának (4) bekezdése alapján
a Fõvárosi Bíróságon 1993. január 21-én 3727. sorszám
alatt nyilvántartásba vett Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási
Alapítvány vagyonának – az Alapító hozzájárulásával –
közalapítvány céljára tett felajánlását elfogadva, a hazai
mûszaki kutatás-fejlesztési tevékenység folyamatosságá-
nak fenntartása, elfogadottságának javítása és a nemzet-
gazdaság számára hatékonyan felhasználhatóvá tétele ér-
dekében, közfeladat folyamatos biztosítása céljából, az
Oktatási Minisztériummal mint a Bay Zoltán Alkalmazott
Kutatási Alapítványt alapító Országos Mûszaki Fejlesztési
Bizottság jogutódjával közösen

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány

elnevezéssel – határozatlan idõre – közhasznú közalapít-
ványt hoz létre, amely a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási
Alapítvány jogutódja. A Közalapítvány létrehozása nem
érinti az államnak a feladat ellátására vonatkozó kötele-
zettségét.

I. A Közalapítvány neve

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány
A Közalapítvány elnevezése angol nyelven:
Bay Zoltán Foundation for Applied Research
A Közalapítvány elnevezése német nyelven:
Bay Zoltán Stiftung für angewandte Forschung
A Közalapítvány elnevezése francia nyelven:
Bay Zoltán Fondation pour Recherche Appliquée.

II. A Közalapítvány székhelye
1116 Budapest, Fehérvári út 130.

* A Fõvárosi Bíróság a 7.Pk.60.561/2005/7. számú végzésével a változá-
sokat nyilvántartásba vette.

A Közalapítvány a tevékenységét a Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzatában (a továbbiakban: SZMSZ) megha-
tározott telephelyein lévõ intézeteiben fejti ki.

III. Alapító

A Közalapítványt a Magyar Köztársaság Kormánya
(Budapest V., Kossuth tér 1–3.) és az Oktatási Minisztéri-
um (Budapest V., Szalay u. 10–14.) alapítja. Az alapítói
jogokat a továbbiakban a Kormány gyakorolja.

A gazdasági és közlekedési miniszter a Kormány nevé-
ben, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnöke
véleményének kikérésével gyakorolja – az Alapító Okirat
módosítását kivéve – az Alapítót megilletõ jogokat, és tel-
jesíti az Alapítót terhelõ kötelezettségeket, ideértve a Ku-
ratórium és a Felügyelõbizottság tagjainak kijelölését, va-
lamint az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés érté-
kelését is.

IV. A Közalapítvány célja és tevékenysége

1. A Közalapítvány a magyarországi mûszaki, termé-
szettudományi és üzemszervezési alkalmazott kutatások
támogatását tûzi ki célul.

2. A Közalapítvány céljainak megvalósítása érdekében
különösen:

a) kutatóintézeteket és más kutatóhelyeket hoz létre és
mûködtet,

b) támogatja az alkalmazott kutatást és kísérleti fejlesz-
tést,

c) alkalmazott kutatást és kísérleti fejlesztést végez a
gazdálkodószervezetek, önkormányzatok és egyéb szerve-
zetek részére,

d) közremûködik a doktoranduszok (PhD) képzésében,
illetve támogatja azt, ide értve a pénzügyi támogatás nyúj-
tását is.

3. A Közalapítvány közhasznú szervezetként mûkö-
dik arra tekintettel, hogy a közhasznú szervezetekrõl
szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.).
26. § c) pontjának 3. és 4. alpontja szerinti alábbi közhasz-
nú tevékenységeket végzi:

– tudományos tevékenység, kutatás;
– nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretter-

jesztés.
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V. A Közalapítvány jellege

A Közalapítvány állami feladatot ellátó nyílt közalapít-
vány, amelynek közhasznú szolgáltatásaiból bárki része-
sülhet.

A Közalapítvány állami feladatként látja el a IV. pont-
ban meghatározott tevékenységeket, amelyeknek jogsza-
bályi alapja a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról
szóló 2003. évi XC. törvény 8. § (1) bekezdésének a), b),
c) és f) pontjaiban, illetve a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény 31. §-ában foglalt rendelkezései alap-
ján felsõoktatási intézménnyel kötött együttmûködési
megállapodás szerint meghatározott állami feladat.

A Közalapítvány nyílt, ahhoz pénzbeli vagy más va-
gyonrendeléssel, felajánlásokkal a XIV/3. pontban foglalt
kivétellel bármely belföldi, illetõleg külföldi természetes
személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelke-
zõ szervezet csatlakozhat, aki, illetve amely a Közalapít-
vány céljait, mûködési szabályait elfogadja.

VI. A Közalapítvány szervezete és mûködése

1. A Kuratórium
A Közalapítvány kezelõ, ügydöntõ és képviselõ szerve

a 9 tagból álló Kuratórium. A Kuratórium tagjait 3 évre az
Alapító képviselõje kéri fel. A Kuratórium elnöke az Ala-
pítóval vagy azok képviselõjével sem foglalkoztatásra irá-
nyuló jogviszonyban, sem egyéb érdekeltségi viszonyban
nem állhat.

1.1. A Kuratórium tagjai:
A Kuratórium elnöke:
Lukács Péter
A Kuratórium további tagjai:
Duda Ernõ
Dr. Gyulai József
Dr. Demeter János
Magyar János
Dr. Pap László
Szekfû Balázs
Dr. Vass Ilona
Dr. Egyed Géza

1.2. A kuratóriumi tagok díjazása
A Kuratórium tagjait tiszteletdíj nem illeti meg, ugyan-

akkor jogosultak a kuratóriumi tagsággal szükségképpen
felmerülõ, számlával igazolt költségeik megtérítésére.

1.3. A kuratóriumi tagság megszûnik:
a) a határozott idõtartam lejártával,
b) a tag lemondásával,
c) a Kuratórium kijelölésének a Polgári Törvénykönyv

74/C. §-ának (6) bekezdése szerinti visszavonásával,
d) a Közalapítvány megszûnésével,
e) a tag halálával,

f) az Alapító Okirat XIII. pontjában meghatározott
összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével,

g) a köztisztviselõ kuratóriumi tag megbízatása meg-
szûnik a közszolgálati jogviszonyának megszûntével.

1.4. A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik
a) intézet létrehozása, illetve megszüntetése,
b) döntés a vagyon közalapítványi céloknak megfelelõ

felhasználásáról,
c) döntés a csatlakozás elfogadásáról,
d) döntés a befektetésekrõl, társaság alapításáról vagy

az abban való részvételrõl,
e) a Közalapítvány éves pénzügyi tervének, éves beszá-

molójának, továbbá közhasznúsági jelentésének elfoga-
dása,

f) a Közalapítvány SZMSZ-ének, Befektetési Szabály-
zatának, valamint a Közalapítvány mûködésével, gazdál-
kodásával összefüggõ egyéb szabályzatok elfogadása,

g) munkáltatói jogok gyakorlása az SZMSZ-ben meg-
határozott munkavállalók felett,

h) ösztöndíj adományozása,
i) saját ügyrendjének elfogadása.

1.5. A Kuratórium elnökének hatásköre
A Kuratórium elnöke önállóan dönthet minden olyan

ügyben, amelyet az Alapító Okirat nem utal a Kuratórium
kizárólagos hatáskörébe, továbbá a Közalapítvány más
szervének vagy tisztségviselõjének hatáskörébe, döntésé-
rõl azonban köteles a Kuratóriumot utólag tájékoztatni.

1.6. A Kuratórium ülései
a) Hatáskörét a Kuratórium ülésein gyakorolja. Az ülé-

seket a Kuratórium elnöke szükség szerint, de évente leg-
alább két alkalommal hívja össze. A Felügyelõbizottság
kezdeményezésére a Kuratórium ülését össze kell hívni.

b) A Kuratórium üléseit a napirendet tartalmazó, az át-
vétel igazolására alkalmas módon megküldött meghívó
megküldésével kell összehívni. A meghívónak tartalmaz-
nia kell az ülés idõpontját, helyét, napirendjét. A meghívót
az ülés határnapja elõtt legalább 8 munkanappal kell kéz-
besíteni, és mellékelni kell a napirendekhez tartozó elõter-
jesztéseket is.

c) A Kuratórium ülésére elõterjesztést nyújthat be a Ku-
ratórium bármely tagja, továbbá az Alapító Okiratban
meghatározott személyek, az ott megjelölt tárgykörben.

d) A Kuratórium ülései nyilvánosak. A nyilvánosságot a
Kuratórium – adatvédelmi és személyiségi jogokat érintõ
esetekben, konkrét napirend vonatkozásában – egyszerû
szótöbbséggel hozott határozatával kizárhatja (zárt ülés).

e) A Kuratórium határozatképes, ha az ülésen tagjainak
több mint fele – köztük az elnök – jelen van, továbbá a je-
len lévõ tagok többsége nem áll az Alapítóval foglalkozta-
tásra irányuló vagy érdekeltségi jogviszonyban. Határo-
zatképtelenség esetén a Kuratórium ülését nyolc napon be-
lül változatlan napirenddel az ülés elmaradását követõ
30 napon belüli idõpontra ismét össze kell hívni.
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f) A Kuratórium üléseirõl jegyzõkönyvet kell készíteni,
amely tartalmazza a Kuratórium ülésen hozott határoza-
tait. A jegyzõkönyvet az ülést levezetõ elnök és egy felkért
tag hitelesíti. A kuratóriumi ülésrõl készült jegyzõkönyvet
meg kell küldeni a Felügyelõbizottság részére.

1.7. Határozathozatal
a) A Kuratórium a döntéseket egyszerû szótöbbséggel

hozza meg, szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata
dönt. A határozatok érvényességéhez az elnök igen szava-
zata szükséges.

A Kuratórium elnökének igen szavazata hiányában az
adott napirend tárgyában új elõterjesztést kell készíteni, és
azt a soron következõ ülésen újabb szavazásra a Kurató-
rium elé kell terjeszteni. Ilyen esetben a határozathozatal
– az elnök szavazatától függetlenül – 2/3-os többséggel
történik.

b) A határozathozatalban nem vehet részt az a sze-
mély, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. §
b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a
határozat alapján kötelezettség vagy felelõsség alól mente-
sül, vagy bármilyen más elõnyben részesül, illetve a meg-
kötendõ jogügyletben egyébként érdekelt lehet. Nem mi-
nõsül elõnynek a Közalapítvány cél szerinti juttatásai ke-
retében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem
pénzbeli szolgáltatás igénybevétele.

c) Az ülésrõl távollévõ kuratóriumi tag írásban vagy
elektronikus úton is szavazhat.

d) Ülések közötti idõszakban a szavazás írásban vagy
elektronikus úton is történhet.

e) Az írásbeli és az elektronikus úton történõ szavazás
részletes szabályait az SZMSZ határozza meg.

A Kuratórium határozatait külön határozatok könyvé-
ben kell nyilvántartani, amelybõl megállapítható a dönté-
sek tartalma, idõpontja, hatálya, továbbá a mellette és az
ellene szavazók száma, személye.

2. A Közalapítvány mûködésének operatív irányítása
A Közalapítvány mûködésének operatív irányítását

végzõ személy a Közalapítvány SZMSZ-ben meghatáro-
zott legmagasabb vezetõ beosztású munkavállalója. Felel
a Kuratórium döntéseinek elõkészítéséért és a döntések
végrehajtásáért.

2.1. Az operatív vezetõ – fõigazgató – feladat- és hatás-
köre:

a) irányítja a Közalapítvány kutatási tevékenységét a
Kuratórium által elfogadott irányelvek szerint,

b) irányítja a Közalapítvány gazdálkodását a Kurató-
rium döntéseinek megfelelõen, gondoskodik arról, hogy a
Közalapítvány gazdálkodása megfeleljen a jogszabályok-
nak, az Alapító Okiratnak és a Kuratórium határozatainak,

c) tanácskozási joggal részt vesz a Kuratórium ülésein,
javaslatot tehet a Közalapítvány stratégiájának kialakítá-
sára, valamint a Kuratórium döntéseinek tartalmára,

d) biztosítja a Kuratórium döntéseinek végrehajtását,

e) gondoskodik a Közalapítvány mûködéséhez szüksé-
ges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról,

f) a Kuratórium munkáltatói jogkörének gyakorlásával
kapcsolatban az SZMSZ-ben meghatározott javaslatokat
tesz, és munkáltatói jogokat gyakorol a Közalapítvány
SZMSZ-ben meghatározott alkalmazottai felett,

g) gazdálkodik a Közalapítvány vagyonával, és arra kö-
telezettségeket vállalhat az Alapító Okirat, a Kuratórium
döntései és a Gazdálkodási Szabályzatban meghatározot-
tak szerint,

h) gondoskodik a Közalapítvány feladatainak teljesíté-
sével kapcsolatos központi ügyviteli feladatok ellátásáról,

i) gyakorolja az SZMSZ-ben meghatározott egyéb jo-
gokat.

3. Az intézetek

3.1. Az intézetek a Közalapítvány jogi személyiséggel
nem rendelkezõ szervezeti egységei, amelyek a Közalapít-
vány céljainak megvalósítását szolgáló operatív tevékeny-
séget végzik az SZMSZ-ben meghatározott szabályok sze-
rint. Az intézetek élén a Közalapítvánnyal munkaviszony-
ban lévõ igazgatók állnak.

3.2. Az intézetigazgatók feladat- és hatásköre
a) vezetik az intézeteket, biztosítják a munkavégzés

személyi és tárgyi feltételeit, felelnek az intézetek szakmai
munkájáért,

b) gazdálkodnak az intézetek Kuratórium által jóváha-
gyott pénzügyi tervei szerint, amellyel kapcsolatban elszá-
molási kötelezettséggel tartoznak,

c) gyakorolják az SZMSZ-ben meghatározott egyéb jo-
gokat.

VII. A Közalapítvány vagyona

1. A Közalapítvány induló auditált vagyona a közala-
pítvánnyá való tényleges átalakulás fordulónapján (a fõ-
városi bírósági végzés jogerõre emelkedésekor, 2005.
08. 11.) 3 218 184 E Ft, azaz hárommilliárd-kettõszáztizen-
nyolcmillió-egyszáznyolcvannégyezer forint. Ebbõl kész-
pénzvagyon 2 177 517 E Ft, azaz kétmilliárd-egyszázhet-
venhétmillió-ötszáztizenhétezer Ft, apport 1 040 667 E Ft,
azaz egymilliárd-negyvenmillió-hatszázhatvanhétezer Ft.

2. A Közalapítvány vagyonának további forrásai, ame-
lyek nem a törzsvagyon növelésére rendelt vagyoni fel-
ajánlások és bevételek:

a) költségvetési támogatás,
b) a csatlakozók vagyoni hozzájárulásai,
c) más belföldi, vagy külföldi természetes és jogi sze-

mélyek, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelke-
zõ társaságai által adományozott vagyon, vagy általuk a
Közalapítványnak nyújtott ingyenes vagyoni szolgáltatás,

d) a Közalapítvány saját bevételei, így különösen: szer-
zõdések alapján teljesített szolgáltatások ellenértéke, pá-
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lyázati úton elnyert támogatások, pénzügyi mûveletek be-
vételei stb.

3. A Közalapítvány törzsvagyona:

3.1. a) Budapest XI. ker., Fehérvári út 130. sz. alatti in-
gatlan (3823/6 hrsz.) székhely.

b) Szeged, Derkovits fasor 2. sz. alatti ingatlan (1667/A
hrsz.) telephely.

c) Miskolc-Tapolca, Iglói út 2. sz. alatti ingatlan (45022
hrsz.) telephely.

3.2. A törzsvagyon része az induló pénzvagyonból a
Közalapítvány központi ügyintézésének helyén (székhe-
lyén) felmerülõ teljes mûködési költségek hathavi összege
(az összeg az alapítás évében lett megállapítva), ami tartal-
mazza a Kuratórium tagjainak költségtérítését, valamint a
Felügyelõbizottság tagjainak tiszteletdíját is. Ezt az össze-
get a Közalapítvány köteles külön számlán kezelni.

3.3. A törzsvagyon gyarapításáról a Gazdálkodási Sza-
bályzat rendelkezik.

3.4. A Közalapítvány ingatlan törzsvagyona a Közala-
pítvány mûködését szolgálja, ezért azt elidegeníteni és
megterhelni nem lehet. A Közalapítvány külön számlán
kezelt, a törzsvagyon részét képezõ pénzvagyona nem
csökkenhet.

4. A közalapítványi célok megvalósítására a Közalapít-
vány teljes vagyona – a törzsvagyon kivételével – felhasz-
nálható az óvatos vagyongazdálkodás szempontjait szem
elõtt tartva. Az Alapító Okirat IV/2. pontjának b) és
d) pontjaiban meghatározott támogatás nyújtásának felté-
teleit, formáját és módját az SZMSZ határozza meg.

VIII. A Közalapítvány gazdálkodása

1. A Közalapítvány köteles törekedni:
a) a Közalapítvány vagyonának gyarapítására,
b) a pozitív adózás elõtti eredményre az éves beszámoló

eredménykimutatása szerint, továbbá arra, hogy
c) az intézetekben folyó cél szerinti tevékenység költ-

ségeit az ebbõl származó bevételek teljes mértékben fe-
dezzék.

2. Az Alapító felhatalmazza a Közalapítványt arra, hogy
a vagyonnal kizárólag közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve – a jelen fejezet
1. pontjában foglalt célkitûzés szem elõtt tartásával – vál-
lalkozási tevékenységet folytasson, amely nem lehet ellen-
tétes a Közalapítvány céljaival, és azok megvalósítását
nem veszélyeztetheti. Gazdálkodása során elért eredmé-
nyét a Közalapítvány nem osztja fel, azt az Alapító Okirat-
ban meghatározott tevékenységre fordítja.

A Közalapítvány gazdálkodása a mindenkor hatályos
jogszabályok, az Alapító Okirat, az SZMSZ, a Gazdálko-

dási Szabályzat és a gazdálkodásra vonatkozó egyéb sza-
bályzatok, valamint a Kuratórium döntéseinek megfelelõ-
en történhet.

3. A Közalapítvány csak olyan gazdálkodószervezet-
ben vehet részt, amelyben többségi befolyással rendelke-
zik, és amelyben felelõssége nem haladja meg vagyoni
hozzájárulása mértékét. A Közalapítvány által létrehozott
gazdálkodószervezet további gazdálkodószervezetet nem
alapíthat, gazdálkodószervezetben részesedést nem sze-
rezhet.

4. A Közalapítvány a pénzeszközeit – a közalapítvá-
nyokra vonatkozó mindenkori jogszabályok korlátai kö-
zött – a Kuratórium által jóváhagyott Befektetési Szabály-
zat elõírásai szerint fektetheti be. A Közalapítvány nem
végezhet a vagyonát veszélyeztetõ pénzügyi mûveleteket.

5. Ha a Közalapítvány költségvetési terve, gazdálkodá-
sa a rendeltetésszerû mûködést veszélyeztetné, az Alapító
képviselõje részletes gazdálkodási terv bemutatását kérhe-
ti, abba – megbízottja útján is – betekinthet. A Közalapít-
vány irataiba a Kuratórium és a Felügyelõbizottság min-
den tagja korlátozás nélkül betekinthet.

6. A Kuratórium minden évben köteles az Alapító kép-
viselõjének írásban beszámolni a Közalapítvány elõzõ évi
mûködésérõl. A naptári év lezárásával, illetve fordulónap-
jával – mint mérlegfordulónappal – köteles beszámolót ké-
szíteni. A beszámoló, valamint a közhasznúsági jelentés
elkészítésének és az Alapító részére történõ megküldésé-
nek határideje minden év május 31-e.

7. A Közalapítvány beszámolóját és a gazdálkodás leg-
fontosabb adatait a Közalapítvány a számvitelrõl szóló
2000. évi C. törvény, valamint a számviteli törvény sze-
rinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján a Hivatalos
Értesítõben, továbbá a helyi vagy országos sajtó útján kö-
teles nyilvánosságra hozni. Ennek határideje az év má-
jus 31-e.

További határidõk tekintetében a hatályos jogszabályi
rendelkezések figyelembevételével az SZMSZ rendel-
kezik.

8. A Közalapítvány központi ügyintézésének helyén
felmerülõ mûködési költségek összege nem haladhatja
meg az éves pénzügyi terv szerinti kiadások tízszázalékos
mértékét. Ez az összeg tartalmazza a Kuratórium tagjainak
költségtérítését, valamint a Felügyelõbizottság tagjainak
tiszteletdíját és költségtérítését is.

9. A Közalapítvány az általa támogatásban részesítettel
a támogatás célját, a felhasználás rendjét, az elszámolás
tartalmát, a teljesítés határidejét, az elszámolást és bizony-
latait – a Közalapítvány folyamatos ellenõrzési jogát ki-
kötve – az ellenõrzés módját, valamint a szerzõdésszegés
következményeit tartalmazó szerzõdést köt. Az elszámo-
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lásokkal szemben támasztott követelményeket az SZMSZ
mellékletét képezõ Gazdálkodási Szabályzat tartalmazza,
amely nem lehet ellentétes az Alapító Okirattal.

IX. Felügyelõbizottság

1. A Közalapítvány tevékenységét egy elnökbõl és két
tagból álló Felügyelõbizottság ellenõrzi. A megbízatás
3 évre szól, amely egy ízben meghosszabbítható. Nem le-
het a Felügyelõbizottság elnöke vagy tagja az a személy,
aki a Közalapítvány Kuratóriumának elnöke vagy tagja; a
Közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység
kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavég-
zésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik; a Közalapítvány cél szerinti
juttatásaiból részesül – kivéve a bárki által megkötés nél-
kül igénybe vehetõ nem pénzbeli szolgáltatásokat –, illet-
ve a fentiekben meghatározott személyek hozzátartozója.

2. A Közalapítvány Felügyelõbizottságának tagjai:
Elnök: Benke Ákos
A Felügyelõbizottság további tagjai:
Galbáts Katalin
Kotán Attila

3. A Felügyelõbizottság tagjai tiszteletdíjban részesül-
nek, amelynek mértéke az elnök esetében a köztisztviselõi
illetményalap háromszoros, a tagok esetében kétszeres
szorzatának megfelelõ összeg.

4. A Felügyelõbizottság ellenõrzi, hogy a Közalapít-
vány a hatályos jogszabályoknak, az Alapító Okiratban
foglaltaknak és a belsõ szabályzatoknak megfelelõen mû-
ködik. Az ellenõrzés keretében a Felügyelõbizottság a Ku-
ratóriumtól, annak bármely tagjától, a Közalapítvány bár-
mely munkavállalójától tájékoztatást, felvilágosítást kér-
het, megvizsgálhatja a könyveket és az iratokat, illetve
azokat szakértõvel megvizsgáltathatja.

5. A Felügyelõbizottság kezdeményezheti a Kuratórium
ülésének összehívását, tagjai tanácskozási joggal részt ve-
hetnek a Kuratórium ülésein.

6. A Felügyelõbizottság köteles a Kuratóriumot tájé-
koztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról
szerez tudomást, hogy

a) a Közalapítvány mûködése során olyan jogszabály-
sértés, vagy a Közalapítvány érdekeit egyébként súlyosan
sértõ esemény (mulasztás) történt, amelynek megszünteté-
se vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a
Kuratórium döntését teszi szükségessé,

b) vezetõ tisztségviselõk felelõsségét megalapozó tény
merült fel.

7. Ha a Kuratórium elnöke a Felügyelõbizottság indít-
ványának megtételétõl számított 30 napon belül nem hívja
össze a Kuratórium ülését, úgy arra a Felügyelõbizottság
jogosult.

8. Ha a Kuratórium a törvényes mûködés helyreállítása
érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Fel-
ügyelõbizottság haladéktalanul értesíti a törvényességi
felügyeletet ellátó ügyészséget.

9. A Felügyelõbizottság köteles megvizsgálni a mérle-
get, az eredménykimutatást, a Kuratórium elé terjesztett
gazdálkodásra vonatkozó fontosabb jelentéseket, minden,
a gazdálkodással összefüggõ, különösen a vállalkozási te-
vékenység folytatásáról, a befektetésekrõl, társaság alapí-
tásáról, vagy az abban való részvételrõl szóló elõterjesz-
tést. A Felügyelõbizottság – szükség esetén külsõ szakértõ
bevonásával – célvizsgálatot folytathat.

10. A Felügyelõbizottság a mûködésérõl és a tapasztala-
tairól szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal
beszámol az Alapító képviselõjének. Beszámolóját a Ku-
ratóriumnak is megküldi.

11. A Felügyelõbizottság az általa megállapított ügy-
rend szerint fejti ki tevékenységét.

X. A könyvvizsgáló

1. A Közalapítvány számviteli rendjének ellenõrzését a
Kuratórium által pályáztatás útján felkért független
könyvvizsgáló látja el.

2. A könyvvizsgáló köteles félévenként a Közalapít-
vány könyveit megvizsgálni és az éves számviteli beszá-
moló vizsgálatának eredményérõl a Kuratóriumnak jelen-
tést készíteni.

3. A könyvvizsgáló feladatai ellátása során jogosult
vizsgálni a Közalapítvány pénztárát, szerzõdéseit, bank-
számláját, jogosult felvilágosítást kérni a Közalapítvány
alkalmazottaitól.

4. A könyvvizsgáló záradéka és a Felügyelõbizottság
véleménye nélkül a Kuratórium a Közalapítvány éves gaz-
dasági beszámolójának elfogadásáról érvényesen nem
hozhat határozatot.

5. A könyvvizsgáló díját a gazdasági vezetõ elõterjesz-
tése alapján a fõigazgató állapítja meg.

6. Nem lehet könyvvizsgáló
a) a Kuratórium elnöke, tagja,
b) olyan személy, aki a Közalapítvánnyal a megbízatá-

sán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkavi-
szonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogvi-
szonyban áll,

c) aki a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül
– kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem
pénzbeli szolgáltatásokat, illetve

d) az a)–c) pontokban felsorolt személyek hozzátar-
tozója.
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XI. A Közalapítvány képviselete

1. A Közalapítványt hatóságok, bíróságok elõtt és har-
madik személyekkel szemben a Kuratórium elnöke képvi-
seli. Képviseleti joga önálló és teljes körû. Az elnök e kép-
viseleti jogát akadályoztatása esetén írásban a Kurató-
riumnak az Alapítóval foglalkoztatásra irányuló jogvi-
szonyban vagy egyéb érdekeltségi jogviszonyban nem álló
két tagjára átruházhatja, akik az aláírás jogát csak együtte-
sen gyakorolhatják. Az átruházott jogkörben eljáró kurató-
riumi tagok az általuk megtett intézkedésekrõl kötelesek a
Kuratórium elnökének és a Kuratóriumnak beszámolni.

2. A Kuratórium képviseletre a Közalapítvánnyal munka-
viszonyban álló bármely személyt feljogosíthat, megjelölve
a képviseleti jog gyakorlásának terjedelmét és módját.

XII. Rendelkezés a Közalapítvány bankszámlája felett

1. A Közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezés-
hez minden esetben két rendelkezésre jogosult (egy elsõ és
egy második helyen aláíró) személy együttes aláírása
szükséges.

2. Elsõ helyen a fõigazgató, második helyen a gazdasági
vezetõ írhat alá.

3. Az intézeti alszámlák feletti rendelkezési jogot az
SZMSZ szabályozza.

XIII. Összeférhetetlenségi szabályok

1. A Közalapítványon belül nem tölthet be vezetõ tiszt-
séget:

a) az, akit bûncselekmény elkövetése miatt jogerõsen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett elõ-
élethez fûzõdõ hátrányos jogkövetkezmények alól nem
mentesült,

b) a közhasznú szervezet megszûntét követõ két évig az
a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be
– annak megszûntét megelõzõ két évben legalább egy
évig – vezetõ tisztséget, amely az adózás rendjérõl szóló
törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

2. A Közalapítvány nem köthet szerzõdést a Kuratórium
tagjával, munkaszerzõdésen kívül a szervezeti egység
munkavállalójával, vagy ezeknek a Ptk. 685. §-ának
b) pontjában megjelölt hozzátartozójával, továbbá nem
köthet szerzõdést olyan gazdasági társasággal, amelyben a
felsoroltak bármelyike tulajdonos vagy vezetõ tisztségvi-
selõ. A Kuratórium tagja tekintetében – az Alapító hozzá-
járulásával – a Kuratórium ez alól a szabály alól kivételt
tehet.

3. A vezetõ tisztségviselõ, illetõleg az annak jelölt sze-
mély köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet

elõzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyide-
jûleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

4. A Közalapítvány támogatási pénzeszköz juttatásáról
dönteni jogosult tisztségviselõi a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezéseinek
megfelelõen kétévente vagyonnyilatkozatot tesznek,
melynek elmulasztása esetén megbízatásuk az államház-
tartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 11/A. §-ának
(4) bekezdése alapján visszavonásra kerül.

XIV. Vegyes rendelkezések

1. A Közalapítvány céljainak megvalósulása érdekében
egyéb juttatásokat nyilvános, mindenki számára hozzáfér-
hetõ szolgáltatásként, illetve pályázati támogatásokat nyil-
vános, mindenki számára hozzáférhetõ pályázati rendszer
keretei között is nyújthat, a Khtv. 15. §-ában meghatáro-
zott feltételek szerint. A pályázat feltételeit a Közalapít-
vány a Hivatalos Értesítõben és hivatalos honlapján hozza
nyilvánosságra.

2. A Közalapítvány köteles pályázatot kiírni, ha az álta-
la nyújtott cél szerinti juttatás évente vagyona 5%-ának
mértékét, illetve az évi egymillió forintot meghaladja.
Nem tartoznak e kötelezettség körébe a nyugellátás jellegû
ellátások és a természetes személyek részére nem ösztön-
díj jelleggel nyújtott olyan természetbeli ellátások, ame-
lyek értéke nem haladja meg az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének tízszeresét.

3. A Közalapítvány szervezete pártoktól független,
azoknak anyagi támogatást nem nyújt, tõlük támogatást
nem fogad el. Közvetlen politikai tevékenységet nem foly-
tat; országgyûlési képviselõi, megyei, fõvárosi önkor-
mányzati választáson jelöltet nem állít, és sem közvetlen,
sem közvetett formában nem támogat.

4. A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell:
a) számviteli beszámolót,
b) a költségvetési támogatás felhasználását,
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
d) a cél szerinti juttatások kimutatását,
e) a közhasznú tevékenységrõl szóló rövid, tartalmi be-

számolót,
f) a központi költségvetési szervtõl, az állami pénzalap-

tól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési ön-
kormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától
és mindezek szerveitõl kapott támogatás mértékét,

g) a közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõinek
nyújtott juttatások értékét, illetõleg összegét.

5. A Közalapítvány rendszeresen, de évente legalább
egy alkalommal tájékoztatja mûködésérõl a szakmai nyil-
vánosságot. A Közalapítvány tevékenységének és gazdál-
kodásának legfontosabb adatait legkésõbb minden év má-
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jus 31-éig a Hivatalos Értesítõben nyilvánosságra hozza,
és honlapján közzéteszi.

6. A Közalapítvány SZMSZ-ében kell rendelkezni:
a) olyan nyilvántartás vezetésérõl, amelybõl a Kurató-

rium döntéseinek tartalma, idõpontja és hatálya, illetve a
döntést támogatók és ellenzõk számaránya megállapítható,

b) a Kuratórium döntéseinek az érintettekkel való köz-
lése, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról,

c) a Közalapítvány mûködésével kapcsolatosan keletke-
zett iratokba való betekintés rendjérõl,

d) a Közalapítvány mûködésének, szolgáltatásai igény-
bevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánossá-
gáról, valamint

e) spin-off társaságok létrehozásával, gazdasági társasá-
gokban való részvétellel összefüggõ döntések elõkészíté-
sének eljárásrendjérõl és feladatairól.

7. Az Állami Számvevõszék ellenõrzi az állami költség-
vetésbõl nyújtott támogatás vagy az állam által meghatáro-
zott célra ingyenesen juttatott vagyon felhasználását a köz-
alapítványoknál (ideértve a közalapítvány által alapított
gazdasági társaságot is).

8. A Közalapítvány a Fõvárosi Bíróságnál történõ nyil-
vántartásba vétellel, határozatlan idõre jön létre.

9. A Közalapítvány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló
1959. évi IV. törvény 74/E. és 74/F. §-ában, valamint az ál-

lamháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és
egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006.
évi LXV. törvény 1. §-ának (3) bekezdésében meghatáro-
zott esetben és módon szûnhet meg. Ebben az esetben a
Közalapítványnak a vagyonát – a hitelezõk kielégítése
után – a megszûnt közalapítvány céljához hasonló célra
kell fordítani, és errõl a nyilvánosságot megfelelõen tájé-
koztatni kell.

10. A Közalapítvány bírósági nyilvántartásba vételi el-
járásában a gazdasági és közlekedési miniszter jogosult el-
járni.

11. A Közalapítvány Alapító Okiratát a Magyar Köztár-
saság hivatalos lapjában, a Magyar Közlönyben közzé kell
tenni.

12. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdé-
sekben a Polgári Törvénykönyvnek, valamint a Khtv. ren-
delkezései, továbbá az egyéb közalapítványi tárgyú jog-
szabályok és a kapcsolódó polgári jogi rendelkezések az
irányadóak.

Budapest, 2007. október 3.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának pályázati felhívása

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának
pályázati felhívása

„Nemzetközi fejlesztési projektek megvalósítása
az afganisztáni Baghlan tartományban

a magyar vezetésû
Tartományi Újjáépítési Csoport keretében”

tárgyában

Pályázat kódszáma: KÜM-2008-PRT-2-BAGHLAN

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma (a továb-
biakban: KüM) a Külügyminisztérium fejezetnél az egyes
fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának szabá-
lyairól szóló 1/2008. (III. 21.) KüM rendelet (a továbbiak-
ban: Rendelet) 26. §-a alapján, a magyar vezetésû afga-
nisztáni Tartományi Újjáépítési Csoport (Provincial Re-
construction Team – PRT) Afganisztánban, Baghlan tarto-
mányban folytatott fejlesztési tevékenységéhez kapcsoló-
dóan pályázati felhívást tesz közzé „Fejlesztési projektek
megvalósítása az afganisztáni Baghlan tartományban a
magyar vezetésû Tartományi Újjáépítési Csoport kereté-
ben” tárgyban.

Célterület: Afganisztán – Baghlan tartomány

1. A támogatás célja

Nemzetközi fejlesztési projektek megvalósítása az
afganisztáni Baghlan tartományban a magyar vezetésû
Tartományi Újjáépítési Csoport keretében.

2. Támogatott tevékenységi körök

2.1. A pályázat Afganisztánban, Baghlan tartomány-
ban lebonyolítandó projektek megvalósításához igé-
nyelt támogatás elnyerése céljából nyújtható be az
alábbi szektorokban, illetve témákban:

Mezõgazdaság, vidékfejlesztés:
– gazdák piacra jutásának segítése szakképzésekkel,

termelõ eszközök biztosításával, modern termelési tech-
nológiák átadásával;

– vízgazdálkodási fejlesztések.

Oktatás:
– középfokú szakoktatás, szakképzés fejlesztése a

munkaerõ-piaci igényekhez igazodva, az ehhez kapcsoló-
dó eszközök biztosításával és infrastrukturális fejleszté-
sekkel;

– felsõfokú oktatás (elsõsorban a tanár-, tanító- és szak-
oktatóképzés) fejlesztése.

Egészségügy:
– a helyi igényekhez igazodó szakemberképzés és esz-

közök biztosítása;
– alapvetõ orvosi ellátáshoz való hozzáférés javítása.

Infrastruktúra:
– alapvetõ infrastrukturális fejlesztések, lehetõleg nem

önálló projektként, hanem más szektorban végrehajtott
projekt részeként.

Biztonság, önkormányzatiság:
– a tartományi közigazgatás, hivatalnoki kar képessé-

geinek növelése oktatással és eszköztámogatással.

2.2. Egy pályázó legfeljebb egy pályázatot nyújthat
be, a 2.1. pontban felsorolt szektorok és témák egészére
vagy egy részére vonatkozóan. Az egyes szektorokban
nyújtható támogatások összegére a IX. sz. mellékletben
található fejlesztési irányelvek forrásallokációra vo-
natkozó rendelkezései irányadók. A beérkezõ pályáza-
tok támogatásának alapfeltétele, hogy a projektelképzelé-
sek minden tekintetben megfeleljenek a IX. sz. melléklet-
ben található fejlesztési irányelveknek, különös hangsúlyt
helyezve az egymást kiegészítõ, egymásra épülõ projektek
követelményének teljesülésére. További feltétel, hogy a
projektek igazolt módon élvezzék a helyi közösség támo-
gatását.

3. A pályázattal elnyerhetõ támogatás

3.1. A támogatásra elkülönített összeg: 60 millió (az-
az hatvanmillió) forint, a Külügyminisztérium költség-
vetési elõirányzatán rendelkezésre áll.

3.2. Az egy pályázattal elnyerhetõ támogatás legkisebb
összege: 25 millió (azaz huszonötmillió) forint, legna-
gyobb összege: 60 millió (azaz hatvanmillió) forint.

3.3. A támogatás formája: vissza nem térítendõ támo-
gatás.
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4. A pályázatok beérkezési határideje:

2008. október 31.

5. A pályázók köre

5.1. Pályázatot nyújthat be:

5.1.1. Magyarországon nyilvántartásba vett minden
olyan

a) alapítvány, közalapítvány amelyet a bíróság a pályá-
zat kiírása elõtt legalább két évvel nyilvántartásba vett,
vagy

b) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alap-
ján bejegyzett társadalmi szervezet vagy társadalmi szer-
vezetek szövetsége, amelyet a bíróság a pályázat kiírása
elõtt legalább két évvel nyilvántartásba vett, vagy

5.1.2. Magyarországon a pályázat kiírása elõtt legalább
két évvel jogerõsen bejegyzett, mûködõ profitorientált
gazdasági társaság, amelynek mérleg szerinti eredménye
és üzemi (üzleti) tevékenységének eredménye a pályázat
benyújtását megelõzõ 2 év mindegyikében pozitív volt, és
amely vállalja, hogy a megpályázott tevékenységet non-
profit tevékenység körében végzi.

5.2. Pályázatot nem nyújthat be:
a) párt,
b) egyház,
c) országos sportági szakszövetség,
d) kamara,
e) köztestület,
f) egyesülés,
g) biztosító egyesület,
h) munkavállalói érdek-képviseleti szerv,
i) munkáltatói érdek-képviseleti szerv,
j) az az alapítvány, társadalmi szervezet, társadalmi

szervezetek szövetsége, gazdasági társaság, amely a köz-
pénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény (továbbiakban: Knyt.) 6. §
(1) bekezdésében meghatározott korlátozás alá esik.

5.3. A Knyt. 14. §-a alapján a pályázat érvénytelen,
ha a pályázó a Knyt. szerinti összeférhetetlenségrõl,
érintettségrõl nem nyilatkozik (jelen pályázati felhívás
VII. számú melléklete) a Knyt.-ben foglaltak szerint, il-
letve – érintettség fennállása esetén – a közzétételt a
Knyt.-ben meghatározottak szerint nem kezdeményezi
(jelen pályázati felhívás VIII. számú melléklete).

6. A támogatás feltételei

6.1. Már megvalósult vagy elkezdett projektre nem
nyújtható támogatás. A nyertes pályázók támogatást leg-
korábban a jelen pályázat alapján történõ szerzõdéskötést

követõ 30 napon belül elkezdett és a kezdéstõl számított
legfeljebb 6 (hat) hónap alatt megvalósuló projektekhez
kaphatnak.

6.2. Kizárólag olyan pályázónak nyújtható támogatás,
amely rendelkezik a pályázatában tervezett tevékenységek
végzéséhez szükséges afganisztáni bejegyzéssel, vagy iga-
zolt módon érdemi intézkedést tett a bejegyzés érdekében,
vagy megfelelõ afganisztáni bejegyzéssel rendelkezõ part-
nerszervezettel hajtja végre programját.

6.3. Nem nyújtható támogatás olyan pályázó részére:
a) aki saját forrással nem rendelkezik,
b) aki a jelen pályázati felhívás alapján benyújtott pá-

lyázatában vagy korábbi pályázatában valótlan vagy meg-
tévesztõ adatokat szolgáltatott,

c) aki korábban a Külügyminisztériummal kötött bár-
mely szerzõdésben foglalt feltételeket felróhatóan meg-
szegte, vagy a Külügyminisztériummal szemben fennálló
szerzõdéses kötelezettségét nem teljesítette,

d) aki csõd-, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás
vagy a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatá-
rozott egyéb eljárás alatt áll,

e) akinek az államháztartás bármely alrendszerével
szemben lejárt esedékességû, meg nem fizetett tartozása
van,

f) aki nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 15. §-ában meghatározott követel-
ményeinek,

g) akinek lejárt esedékességû, meg nem fizetett köztar-
tozása van,

h) aki nem felel meg a jelen pályázati felhívásban meg-
határozott követelményeknek,

i) aki nem felel meg az egyéb vonatkozó jogszabályi fel-
tételek bármelyikének, így különösen a Knyt. rendelkezé-
seinek, különös figyelemmel a Knyt. 6. § (1) bekezdésében
és 8. §-ában foglaltakra.

6.4. Saját forrás
A pályázónak minden esetben rendelkeznie kell pénz-

ben a projekt teljes bekerülési költsége 10%-ának megfe-
lelõ mértékû saját forrással. Saját forrás kizárólag a pályá-
zó által pénzben biztosított forrás, amelybe nem számítha-
tó be az államháztartás alrendszereibõl nyújtott támogatás.
Minden, a projekt megvalósításához ezen felül rendelke-
zésre álló forrás társfinanszírozásnak minõsül. A saját for-
rás meglétérõl a pályázónak nyilatkoznia kell, valamint
annak pontos összegét bankszámlakivonattal, hitelígér-
vénnyel, szerzõdéssel igazolnia kell. Az esetleges társfi-
nanszírozás dokumentumait a pályázathoz csatolni kell.

6.5. Elõleg
A pályázó kérelmére – az 1/2008. (III. 21.) KüM rende-

lettel összhangban – a Külügyminisztérium elõleget kizá-
rólag indokolt esetben és a felhasználásra vonatkozó pon-
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tos indoklás alapján a támogatási összeg 25%-áig folyósít-
hat. Elõleg igénylése esetén a támogatás fennmaradó része
csak akkor folyósítható, ha a pályázó a saját forrás adott
ütemezés szerinti összegét számlával igazoltan felhasznál-
ta, és elszámolt az elõleggel. Elõleg igénylése esetén an-
nak pontos összegét a tételes költségvetésben kell feltün-
tetni, részletes indokolását pedig a költségvetéshez csatolt
külön lapon kell mellékelni.

6.6. A támogatási összeg folyósítása
A támogatási összeg folyósítása (a szerzõdésben meg-

határozott támogatási idõszak alatt felmerült számlákkal
igazoltan, szakmai és pénzügyi beszámoló alapján, azok
elfogadását követõen), a projekt megvalósítási és finanszí-
rozási ütemtervének megfelelõen, az ütemterv szerinti
mindenkori szakasz lezárását követõ 30 munkanapon be-
lül, utólagos elszámolással történik.

6.7. A nyertes pályázó vállalja, hogy a projekt végrehaj-
tása során a Tartományi Újjáépítési Csoport politikai ta-
nácsadójával (POLAD) és fejlesztési tanácsadójával
(DEVAD) folyamatosan együttmûködik, rendszeresen
egyeztet és számukra a projektek monitoringját és értéke-
lését lehetõvé teszi.

6.8. A pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a
projekt végrehajtása során a projektet végrehajtó szemé-
lyek a baghlani Tartományi Újjáépítési Csoport (ISAF
MK PRT) területén kívánnak tartózkodni, illetve a PRT
szállítókapacitásait igénybe kívánják venni, kötelesek a
Magyar Honvédség Mûveletirányító Központ által az af-
ganisztáni mûveleti területen tevékenykedõ polgári sze-
mélyek részére kidolgozott célfelkészítési tervnek megfe-
lelõ képzési programon részt venni.

6.9. A nyertes pályázó köteles a jelen pályázat alapján
támogatott projektet népszerûsíteni, a közvéleményt tájé-
koztatni arról, hogy a projekt a magyar vezetésû afganisz-
táni Tartományi Újjáépítési Csoport tevékenységének ke-
retében valósult meg, továbbá a Külügyminisztériumot,
mint támogatót mind írásban, mind szóban megnevezni.

6.10. A támogatás felhasználása

6.10.1. A támogatás:
a) csak a megpályázott tevékenységgel kapcsolatos

költségek fedezésére használható fel,
b) kizárólag akkor használható fel az egyes költségek

után járó áfa kifizetésére, amennyiben a pályázó a támoga-
tással fedezett tevékenységével kapcsolatban áfa levoná-
sára vagy annak visszaigénylésére nem jogosult,

c) nem használható fel – sem Magyarországon sem kül-
földön – köztartozás törlesztésére vagy más jellegû adó ki-
fizetésére,

d) nem használható fel – sem Magyarországon sem kül-
földön – megbízási díjakkal vagy honoráriumokkal kap-
csolatban felmerülõ más adók vagy járulékok kifizetésére,

e) legfeljebb 10%-a fordítható mûködési költségek, az-
az kizárólag telefon-, internet-, villany-, bérleti díjak fede-
zésére (amennyiben a pályázó több ütemben kívánja meg-
valósítani a projektet, ütemenként az adott ütemre esõ tá-
mogatási hányad 10%-a számolható el),

f) az e) pontban foglaltak mellett legfeljebb 5%-a szá-
molható el a tevékenységekben a helyszínen részt vevõk
személyes biztonságát szolgáló kiadások fedezésére az in-
stabil biztonsági és politikai környezetre való tekintettel.

6.10.2. A nyertes pályázó a támogatási összegbõl finan-
szírozott beszerzéseket értékhatártól függõen a közbeszer-
zésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény szerint köteles
megvalósítani.

7. A pályázatok elbírálása

7.1. A pályázatokat a KüM Munkabizottsága a benyúj-
tási határidõt követõ 20 munkanapon belül bírálja el, és a
kötelezettségvállalásra jogosult hozza meg a döntést.
A pályázat érvénytelenség miatti elutasításáról, illetve ér-
vényes pályázat támogatásáról vagy elutasításáról a Kül-
ügyminisztérium a döntéstõl számított 15 napon belül írás-
ban értesíti a pályázókat. A pályázat elutasítása, illetve a
pályázat eredménye miatt jogorvoslatnak helye nincs.

7.2. Hiánypótlásnak egy alkalommal van helye, a
hiánypótlás határideje a hiánypótlásra történõ felhívás
kézhezvételétõl számított 8. nap. A hiánypótlásra biztosí-
tott határidõ elmulasztása a pályázónak a pályázat elbírálá-
sából való kizárását eredményezi. A határidõ elmulasz-
tása miatt igazolásnak helye nincs.

7.3. Nincs helye hiánypótlásnak, ha:
a) a pályázó a Knyt. szerinti összeférhetetlenségrõl,

érintettségrõl nem nyilatkozik (VII. sz. melléklet), illetve
érintettség fennállása esetén annak közzétételét (VIII. sz.
melléklet) a pályázat beadásával egyidejûleg a KüM-nél
nem kezdeményezi,

b) a pályázat, illetve annak mellékletei nem tartalmaz-
zák az R. 6. § a)–e) pontjában foglaltakat.

7.4. Érvénytelen az a pályázat:
a) amelyet a felhívásban meghatározott beadási határ-

idõ lejárta után nyújtottak be,
b) amelyet nem az arra jogosult nyújtott be,
c) amelyet nem a megadott címre nyújtottak be,
d) amelyhez nem csatolták az elõírt dokumentumokat,

és hiánypótlásnak nincs helye (hiányos pályázat),
e) amely nem felel meg a formai követelményeknek,
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f) amelyhez a jelen pályázati felhívás VII. sz. melléklet-
ben foglalt nyilatkozatot, és érintettség fennállása esetén a
VIII. sz. mellékletben szereplõ kérelmet nem csatolták, fi-
gyelemmel a Knyt. 14. §-ára.

7.5. A KüM a megítélt támogatási összegen felül továb-
bi összeg kifizetését semmilyen jogcímen nem vállalja.

7.6. A támogatás a pályázott összegnél alacsonyabb
mértékben is megállapítható. Amennyiben a pályázó az
alacsonyabb összeg megítélése esetén is vállalja a pályázat
megvalósítását, errõl a KüM döntésének kézhezvételét kö-
vetõ 8 napon belül köteles írásban nyilatkozni. A nyilatko-
zathoz csatolni kell a módosított megvalósítási ütemtervet
és a módosított költségvetést. A nyilatkozat, a módosított
ütemterv és a módosított költségvetés benyújtására nyitva
álló határidõ elmulasztása úgy tekintendõ, hogy a pályázó
nem kíván a KüM-mel szerzõdést kötni. A nyilatkozat, a
módosított ütemterv és a módosított költségvetésre vonat-
kozó felhívás megküldése rövid úton, a pályázó által meg-
adott elektronikus elérhetõség igénybevételével vagy fa-
xon történik.

7.7. A nyertes pályázókkal a KüM támogatási szerzõ-
dést köt a támogatás folyósításáról, valamint a támogatás
és elszámolás részletes tartalmi és pénzügyi feltételeirõl. A
támogatási összeg rendeltetésszerû felhasználását és a tá-
mogatási szerzõdésben foglaltak teljesülését a Külügymi-
nisztérium ellenõrzi.

7.8. A pályázó a pályázat benyújtásával elismeri, hogy
amennyiben jelen pályázati felhívás keretében támogatás-
ban részesül, eltekint egyéb szerzõdéses feltételek kiköté-
sétõl.

7.9. Abban az esetben, ha a nyertes pályázóval a nyertes
pályázó mulasztásából vagy neki felróható egyéb okból
– a KüM értesítésében megjelölt határidõig nem jön létre a
szerzõdés, a támogatási döntés hatályát veszti, és a nyertes
pályázóval a szerzõdés nem köthetõ meg.

7.10. A pályázatok elbírálásának szempontjai, különö-
sen:

a) Relevancia:
A projekt illeszkedik Afganisztán és Baghlan tartomány

fejlesztési prioritásaihoz, Magyarország nemzetközi fej-
lesztési együttmûködési prioritásaihoz és a IX. sz. mellék-
letben található fejlesztési irányelvekhez, továbbá megfe-
lel a pályázati felhívásban megfogalmazott konkrét köve-
telményeknek.

b) Komplexitás:
A pályázat egy-egy problémára koncentrálva, annak kü-

lönbözõ aspektusait kezelõ, egymással összhangban lévõ,
egymást kiegészítõ és egymásra épülõ projekteket, pro-
jektelemeket hajt végre, vagy megnyitja a lehetõséget to-

vábbi projektek végrehajtása elõtt (megalapozza a további
fejlesztéseket).

c) Hatékonyság:
A cél eléréséhez szükséges megfelelõ tevékenységek

kiválasztása. A projekt átfogó céljai és konkrét célkitûzé-
sei világosan rögzítettek és reálisak, a tervezett tevékeny-
ségek nagy valószínûséggel elõsegítik azok elérését.

d) Költséghatékonyság:
A cél eléréséhez szükséges tevékenységek megfelelõ el-

végzése. A projekt a rendelkezésre álló erõforrások fel-
használásával, a tervezett tevékenységek végrehajtása ré-
vén eléri a kívánt eredményeket.

e) Fenntarthatóság:
A projekt eredményei és hatásai a projekt befejezése

után is fennmaradnak, a projekt társadalmi hasznossága,
helyi elfogadottsága biztosítja további mûködtetését,
fenntartását.

f) Külsõ források bevonásának lehetõsége:
A pályázó képes, a pályázatban foglalt program pedig

alkalmas arra, hogy a kötelezõ önrészen felül számottevõ
külsõ (nem a magyar államháztartás alrendszereibõl szár-
mazó) forrást vonjon be a program további folytatásának,
kiegészítésének vagy kiterjesztésének finanszírozásához.
Az e pontban foglaltak az elbírálás során elõnyt jelente-
nek, de hiányuk nem kizáró ok.

g) Szervezet és irányítás:
A pályázó és a projektben részt vevõ partnerszervezetei

szakmai felkészültsége megfelelõ, a munkatársak közötti
munkamegosztás feladataik végrehajtása során egyértel-
mû. A pályázó a projektet a kedvezményezettek igényei
alapján, a helyi közösséggel szorosan együttmûködve, a
helyi kapacitások kihasználásával, helyi eszköz- és anyag-
beszerzéssel, helyi munkaerõ maximális alkalmazásával
valósítja meg.

8. A pályázat benyújtásának helye és módja:

8.1. A pályázatot és valamennyi, a pályázati felhívásban
elõírt dokumentumot magyar nyelven, két példányban
(egy eredeti és egy másolati), minden oldalon szignáltan
vagy aláírtan, és egy példányban elektronikus (CD vagy
floppy) formában, zárt borítékban, kódszámmal ellátva a
Külügyminisztérium Pályáztatási Önálló Osztálya részére
(1027 Budapest, Nagy Imre tér 4.) postán vagy személye-
sen kell benyújtani. A pályázatokat oly módon kell össze-
fûzni, hogy az egyes lapokat roncsolás nélkül szétválaszta-
ni ne lehessen.

8.2. A pályázat könnyebb kezelhetõsége és áttekinthe-
tõsége érdekében az I. sz. mellékletet képezõ Pályázati el-
lenõrzõlistán felsorolt dokumentumokat az ott meghatáro-
zott sorrendben kell benyújtani.
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A pályázat elsõ lapja a fedõlap, amelyen a következõ in-
formációkat kell feltüntetni:

1. pályázó neve és címe,
2. kapcsolattartó személy neve, telefon- és telefaxszá-

ma, e-mail címe,
3. pályázat kódszáma (KÜM-2008-PRT-2-BAGH-

LAN),
4. pályázati téma vagy témák megnevezése,
5. „eredeti” vagy „másolat” felirat.
A pályázat második lapja a tartalomjegyzék, amely ol-

dalszámokkal tünteti fel a becsatolt dokumentumok helyét
az anyagban. Ezt követi az összes többi dokumentum.

A pályázónak a pályázatot és annak minden mellékletét
2 bekötött példányban (egy eredeti és egy másolat) kell el-
készítenie. Amennyiben a példányok között eltérés van, az
eredeti példány az irányadó.

8.3. A pályázatot elektronikus formában (floppy vagy
CD) is be kell nyújtani.

8.4. A pályázat eredeti és másolati példányait gépelve,
nyomtatva, vagy eltávolíthatatlan tintával írva kell beadni
a pályázó képviselõje vagy más aláírásra jogosult személy
aláírásával. Utóbbi esetben a meghatalmazás eredeti pél-
dányát az ajánlathoz csatolni kell. A pályázat és kitöltött
mellékleteinek minden lapját – kivéve a nem módosítható
nyomdai szakirodalmat – a pályázatot aláíró személynek
vagy személyeknek a kézjegyükkel kell ellátniuk.

8.5. A pályázatban nem lehetnek közbeiktatások, törlé-
sek vagy átírások, kivéve a pályázó által tett hibakiigazítá-
sokat, mely esetben az ilyen kiigazításokat a pályázatot
aláíró személynek/személyeknek vagy meghatalmazott-
juknak a kézjegyükkel kell ellátniuk.

8.6. A pályázat lezárása, jelölése és benyújtása
A pályázónak a pályázat eredeti és másolati példányát

egy közös borítékban kell lezárnia.

A borítékon fel kell tüntetni:
a) a következõ címet: Külügyminisztérium – 1027 Bu-

dapest, Nagy Imre tér 4.; Pályáztatási Önálló Osztály;
b) a pályázat kódszámát, a pályázó cégbejegyzési, bíró-

sági nyilvántartásba vételi okmányokban szereplõ nevét és
székhelyét;

c) a borítékon fel kell tüntetni továbbá, hogy „Bontási ha-
táridõ (2008. november 5., 14 óra) elõtt nem bontható fel”.

Amennyiben a boríték nincs lezárva és megfelelõ jelö-
léssel ellátva, az ajánlatkérõ nem vállal felelõsséget a pá-
lyázat elirányításáért vagy idõ elõtti felbontásáért.

8.7. A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell
csatolni:

8.7.1.
a) Pályázati ellenõrzõlista (I. sz. melléklet)
b) Pályázati adatlap (II. sz. melléklet)

c) Pályázat
d) Részletes tételes költségvetés (IV. sz. melléklet)
e) Pályázati ûrlap (V. sz. melléklet)
f) Pályázói nyilatkozat (VI. sz. melléklet)
g) A Knyt. szerinti összeférhetetlenség, illetve érin-

tettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozat
(VII. sz. melléklet)

h) A Knyt. 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség fennál-
lása esetén a közzétételi kérelem (VIII. sz. melléklet)

i) Továbbá az alábbi dokumentumok:

8.7.2. Eredetiben:
a) a pályázó számlavezetõ pénzintézete 30 napnál nem

régebbi igazolása – pontos számlaszám megjelölésével – a
pályázó bankszámlájának vezetésérõl, fizetõképességérõl;

b) a 8.4. pont szerinti aláírási jogosultságot igazoló
meghatalmazás, amennyiben a pályázatot nem a pályázó
képviselõje írja alá.

8.7.3. Eredetiben vagy közjegyzõ által hitelesített máso-
latban:

a) alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet, tár-
sadalmi szervezet szövetsége esetében 30 napnál nem ré-
gebbi igazolás a bírósági nyilvántartásba vételrõl és arról,
hogy a pályázó bejegyzett, mûködõ szervezet; profitorien-
tált gazdasági társaságok esetében 30 napnál nem régebbi
cégkivonat,

b) 30 napnál nem régebbi igazolás az állami és önkor-
mányzati adóhatóságtól, valamint a vámhatóságtól arról,
hogy a pályázónak köztartozása (adó-, járulék-, illeték-
vagy vámtartozása) nem áll fenn,

c) igazolás a saját forrás rendelkezésre állásáról,
d) nyilatkozat arról, hogy a saját forrást a pályázatban

foglalt tevékenység megvalósítására kívánja a pályázó fel-
használni,

e) referenciák,
f) a társfinanszírozás dokumentumai: a projekt megva-

lósításában részt vevõ társfinanszírozókkal kötött megál-
lapodások eredeti példánya, vagy annak hitelesített má-
solata.

8.7.4. Közjegyzõ által hitelesítve:
A pályázó képviseletére jogosult személy aláírási cím-

példánya1.

8.7.5. Egyszerû másolatban:
a) a pályázó hatályos létesítõ okirata (alapszabály, ala-

pító okirat, társasági szerzõdés),
b) a pályázó projektvezetõjének szakmai önéletrajza,
c) a pályázó afganisztáni bejegyzését vagy a bejegyzés

érdekében tett érdemi intézkedését igazoló dokumentu-
mok, vagy az Afganisztánban bejegyzéssel rendelkezõ
partnerszervezettel kötött együttmûködési megállapodás,

1 Banki aláírási címpéldány nem fogadható el.
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d) a pályázat benyújtását megelõzõ két év (2006, 2007)
auditált éves beszámolója kiegészítõ mellékletekkel
(amennyiben a pályázat benyújtásának idõpontjában a
2007. évi beszámoló még nem áll rendelkezésre, úgy a
2005., 2006. évi auditált éves beszámoló kiegészítõ mel-
lékletekkel),

e) a pályázat benyújtását megelõzõ két év (2006, 2007)
mérlege (amennyiben a pályázat benyújtásának idõpontjá-
ban a 2007. évi mérleg még nem áll rendelkezésre, úgy a
2005., 2006. évi mérleg).

9. Egyéb rendelkezések

9.1. A Külügymisztérium fenntartja magának a jogot,
hogy a pályázati felhívást a beérkezési határidõ elõtt
visszavonja, valamint hogy egyetlen ajánlattevõvel se kös-
sön szerzõdést.

9.2. A KüM – tekintettel arra, hogy az adott relációban a
politikai és biztonsági helyzet bizonytalan vagy bizonyta-
lanná válhat – nem vállal felelõsséget a projekt megvalósí-
tása során, valamint a támogatási szerzõdéssel összefüg-
gésben bekövetkezõ károkért.

9.3. Jelen pályázati felhívás elválaszthatatlan részét ké-
pezik az alábbi mellékletek:

I. sz. melléklet : Pályázati ellenõrzõlista
II. sz. melléklet: Pályázati adatlap
III. sz. melléklet: Pályázatírási segédlet
IV. sz. melléklet: Részletes tételes költségvetés
V. sz. melléklet: Pályázati ûrlap
VI. sz. melléklet: Pályázói nyilatkozat
VII. sz. melléklet: A közpénzekbõl nyújtott támogatá-

sok átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásá-
ról vagy hiányáról szóló nyilatkozat

VIII. sz. melléklet: Közzétételi kérelem a közpénzekbõl
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdése szerinti érintettségrõl

IX. sz. melléklet: Fejlesztési irányelvek a baghlani Tar-
tományi Újjáépítési Csoport keretében 2008–2009-ben

A pályázati felhívás és mellékletei együttesen tartal-
mazzák a pályázathoz szükséges valamennyi feltételt.

9.4. A pályázati felhívás és mellékletei letölthetõk a
Külügyminisztérium honlapjáról (www.kulugyminiszteri-
um.hu). A pályázati felhívás VII. és VIII. sz. számú mel-
léklete a www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapról is le-
tölthetõ.

9.5. Egyéb, a pályázati felhívásban nem szabályozott
kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, különösen a Pol-
gári Törvénykönyv (Ptk.), az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.), a közpénzekbõl
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény (Knyt.), az államháztartás mûködési
rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
(Ámr.), valamint a Külügyminisztérium fejezetnél az
egyes fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának
szabályairól szóló 1/2008. (III. 21.) KüM rendelet (Rende-
let) elõírásai irányadók.

9.6. A Külügyminisztérium a nyertes pályázó nevét, a
nyertes program megnevezését és az elnyert támogatás
összegét, valamint jogszabály által közzétenni rendelt
egyéb adatokat közzéteszi.

9.7. A pályázati felhívással kapcsolatban további tájé-
koztatást a Külügyminisztérium ad, kizárólag írásban.
E-mailben: poo@kum.hu vagy faxon: 06 (1) 458-1059.
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I. számú melléklet

PÁLYÁZATI ELLENÕRZÕLISTA

Ellenõrizze, hogy csatolta-e:

� Pályázati adatlap (II. sz. melléklet)

� Pályázat magyar nyelven (III. sz. melléklet szerint)

� Részletes költségvetés (IV. sz. melléklet)

� A pályázati felhíváshoz tartozó ûrlap (V. sz. melléklet)

� A pályázati felhíváshoz tartozó nyilatkozatok (VI. sz. melléklet)

� A közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.)
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozat (VII. sz. melléklet)

�A közzétételi kérelem (VIII. sz. melléklet), amennyiben fennáll a Knyt. 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség

� Elõleg igénylése esetén annak indokolása

� Igazolás a bírósági nyilvántartásba vételrõl és arról, hogy a pályázó bejegyzett, mûködõ szervezet (alapítvány és
társadalmi szervezet esetén)

� Cégkivonat (profitorientált gazdasági társaságok esetén)

� Banki igazolás

� Adóhatósági igazolások:

– � APEH-igazolás

– � a helyi önkormányzat igazolása

– � a vámhatóság igazolása

� Igazolás a saját forrás rendelkezésre állásáról

�Nyilatkozat arról, hogy a saját forrást a pályázatban foglalt tevékenység megvalósítására kívánja a pályázó felhasz-
nálni

� Referenciák

� Partnerszervezet/illetékes szerv nyilatkozata

� Afganisztánban történt bejegyzésrõl szóló igazolás vagy a bejegyzés érdekében tett érdemi intézkedést bizonyító
igazolás, vagy az Afganisztánban bejegyzéssel rendelkezõ partnerszervezettel kötött együttmûködési megállapodás.

� Létesítõ okirat (alapszabály, alapító okirat, társasági szerzõdés)

� Aláírási címpéldány

� A pályázat benyújtását megelõzõ két év (2006, 2007) auditált éves beszámolója kiegészítõ mellékletekkel (kü-
lönös esetben a 2005., 2006. évekre vonatkozóan lásd 8.7. pont)

�A pályázat benyújtását megelõzõ két év (2006, 2007) mérlege (különös esetben a 2005., 2006. évekre vonatkozóan
lásd 8.7. pont)

� A társfinanszírozás dokumentumai

� A pályázó projektvezetõjének önéletrajza

� Elektronikus mellékletek (CD/floppy)

� Logikai keretmátrix

�Mûszaki specifikációk

� Oktatási programok

� Aláírások/szignók

�Meghatalmazás, amennyiben nem a pályázó képviselõje az aláíró

2008/40. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 6817



II. számú melléklet

PÁLYÁZATI ADATLAP

1. Partnerország (projekt helyszíne):
Afganisztán

2. Pályázat iktatószáma:
(KüM tölti ki)

3. A projekt címe:

4. A projekt témája:

5. Becsült kezdési dátum:
hó/év

6. Becsült befejezési dátum:
hó/év

7. Az igényelt támogatás (HUF, USD): 8. Saját forrás (HUF, USD):

Társfinanszírozás (HUF, USD):

9. Pályázó szervezet / pályázó képviselõje / projektvezetõ (név, cím, elérhetõség):
A pályázó szervezet neve, a képviselõ neve, a projektvezetõ neve és beosztása, telefon- és faxszáma, valamint e-mail
címe

10. Partnerszervezet a célországban (név, cím, elérhetõség):
A partnerszervezet neve, a felelõs vezetõ neve és beosztása, telefon- és faxszáma, valamint e-mail címe

11. A projekt rövid ismertetése (legfeljebb 150 szó):

12. Hely, idõ, név és aláírások:

Projektvezetõ:

Hely és dátum:

A pályázó képviselõje:

Hely és dátum:

A KüM által átvéve:

Hely és dátum:

A pályázat elbírálásának
eredménye:

Hely és dátum:
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III. számú melléklet

PÁLYÁZATÍRÁSI SEGÉDLET

(A pályázatot az alábbi struktúrának megfelelõen kell összeállítani)

1. Vezetõi összefoglaló

2. Háttér és környezet
2.1 Ország- és ágazati stratégia, tartományi fejlesztési terv
2.2 A problémák azonosítása és elemzése
2.3 A projektben részt vevõ kedvezményezettek és érintettek/partnerek bemutatása
2.4 Általános célkitûzések, konkrét célok és stratégiák elemzése
2.5 Intézményi és jogi háttér
2.6 Releváns projektek ismertetése, tanulságok

3. Szakmai indoklás és célkitûzések
3.1 A projekt általános célkitûzései (fejlesztési cél) – hosszú távú hatás
3.2 A projekt közvetlen célja – azonnali és középtávú hatások
3.3 Eredmények
3.4 Tevékenységek
3.5 Ráfordítások

4. Feltételezések, kockázatok, alternatív megoldások
4.1 Feltételezések
4.2 Kockázatok és kockázatcsökkentõ intézkedések
4.3 Alternatív megoldások

5. A megvalósítás összetevõi
5.1 A résztvevõk szerepe és feladatai
5.2 Munkaterv és ütemterv
5.3 Eszközök, költségvetési sorok
5.4 Ellenõrzés és beszámolás (belsõ és külsõ ellenõrzés)
5.5 Különleges feltételek és intézkedések

6. Minõséget és fenntarthatóságot biztosító tényezõk
6.1 Kedvezményezettek aktív részvétele
6.2 Kormányzati támogatás
6.3 Megfelelõ technológia
6.4 Társadalmi-kulturális szempontok
6.5 Nemek közötti egyenlõség
6.6 Környezetvédelem
6.7 Intézményi és vezetõi kapacitás
6.8 Gazdasági és pénzügyi megvalósíthatóság
6.9. Külsõ források bevonásának lehetõsége

7. Csatolandó dokumentumok:
7.1. A projekt logikai keretmátrixa
7.2. A pályázó Afganisztánban mûködõ partnerszervezetének – ha van ilyen – nyilatkozata, vagy Afganisztán illetékes
szervének – amennyiben szükséges – nyilatkozata
7.3. Részletes információk a pályázóról, referencialista
– A pályázó projektvezetõjének önéletrajza
– Mûszaki specifikációk (ha van)
– Oktatási programok (ha van)
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1. Vezetõi összefoglaló

A projekt szinopszisa – az összefoglalót a projekt logikai felépítésének megfelelõen úgy célszerû kialakítani, hogy az
rövid áttekintést nyújtson a projekt fõ elemeirõl: a projekt céljáról, hatásairól, eredményeirõl, a tevékenységekrõl, az esz-
közökrõl, a költségekrõl, a feltevésekrõl és kockázatokról.

2. Háttér és környezet

A címszó alatt kell bemutatni azt az általános struktúrát, amelynek keretében a projekt megvalósul, elemezve a projekt
által megoldandó problémákat, ismertetve a választott stratégiát.

2.1. Ország- és ágazati stratégia, tartományi fejlesztési terv
A partnerország fejlesztési helyzetének rövid ismertetése, különös tekintettel a projekt kapcsolódására a tartományi

fejlesztési tervhez, beleértve azt az ágazatot, amelyben a projekt megvalósul. Az ismertetés csak a projekt által megol-
dandó problémák megértéséhez szükséges információkra szorítkozzon.

2.2. A problémák azonosítása és elemzése
Az ok-okozati elemzés alapján érdemes hierarchikus sorrendbe állítani a problémákat, ezzel megkönnyítve a megol-

dandó probléma azonosítását. Ki kell térni arra is, hogy a probléma hogyan érinti a nemek közötti egyenlõség és a kör-
nyezetvédelem kérdését, valamint a probléma mérhetõ mutatóira, amelyek segítségével meghatározható a megoldás irá-
nyába tett elõrelépés.

2.3. A projektben részt vevõ kedvezményezettek és érintettek/partnerek bemutatása
A projekt kedvezményezettjeinek és résztvevõinek bemutatása alapvetõ fontosságú a megoldandó problémák, a célki-

tûzések és a hatékony és fenntartható megoldás megvalósításához szükséges tevékenységek kellõ megértéséhez. Lehetõ-
ség szerint a kedvezményezettek is vegyenek részt az elemzés elkészítésében.

2.4. Általános célkitûzések, konkrét célok és stratégiák elemzése
A projekt tervezett kimenetele – a probléma megoldási módjának és a megoldás eszközeinek ismertetése. A legmegfe-

lelõbb és leginkább megvalósítható stratégia kiválasztása számos szempont alapján történik, például: a partnerek priori-
tásai, a siker esélye, költségvetés, idõigény, az egyenlõtlenségek csökkentésének elõsegítése stb.

2.5. Intézményi és jogi háttér
A projekt céljainak elérésére fordítandó hazai humán, intézményi és pénzügyi erõforrások azonosítása, a projekt meg-

valósításához, illetve a kívánt hatás eléréséhez szükséges jogi háttér, valamint a fõbb szereplõk (kormányzati szerveze-
tek, nonprofit szervezetek) bemutatása.

2.6. Releváns projektek ismertetése, tanulságok
Kormányzati vagy más donorok hasonló korábbi és jelenlegi projektjeinek, azok tapasztalatainak és tanulságainak is-

mertetése az átfedések elkerülése és a komplementer jelleg erõsítése érdekében.

3. Szakmai indoklás és célkitûzések

3.1. A projekt általános célkitûzései (fejlesztési cél) – hosszú távú hatás
Ez a pont a nemzetközi fejlesztési együttmûködési programmal összhangban lévõ, ágazati és alágazati fejlesztési stra-

tégiára épülõ átfogó célkitûzést határozza meg, kitérve a kedvezményezettek számára várható hosszú távú hatásokra is.

3.2. A projekt közvetlen célja – azonnali és középtávú hatások
A projekt konkrét célja a fõ probléma megoldásának meghatározása. Elõ kell segítenie az átfogó célkitûzés megvaló-

sulását, és a projekt eredményeibõl kell levezethetõnek lennie. Fontos, hogy álljanak rendelkezésre számszerûsíthetõ
vagy egyértelmû fogalmakkal meghatározható, objektív módon igazolható mutatók, és azok ellenõrzésére szolgáló esz-
közök.

3.3. Eredmények
A projekt közvetlen céljainak megvalósítását célzó tevékenységek elvégzését követõen várható eredmények felsoro-

lása. Az eredményeknek világosan azonosíthatóknak és mérhetõknek kell lenniük. A logikai keretmátrixnak egyértelmû
mennyiségi és minõségi mutatókat, valamint azok ellenõrzésére szolgáló eszközöket kell tartalmaznia.
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3.4. Tevékenységek
Ez a pont határozza meg a projekt során, a kívánt eredmények elérése érdekében elvégzendõ tevékenységeket. Az

eredmény eléréséhez több, különbözõ tevékenység elvégzésére van szükség. Meg kell határozni, hogy a tevékenység mi-
kor kezdõdik és mikor fejezõdik be, ki felelõs annak elvégzéséért, és milyen eredmény elérését segíti elõ.

3.5. Ráfordítások
Ez a pont a projekt leírásának lényege. Célszerû minden egyes tevékenységhez hozzárendelni a végrehajtásához szük-

séges humán erõforrásokat, eszközöket, berendezéseket, ütemtervet, költségvetést és az egyéb igénybe vett forrásokat.

4. Feltételezések, kockázatok, alternatív megoldások

4.1. Feltételezések
A feltételezések a tevékenységek megkezdéséhez szükséges elõfeltételek mellett a megvalósítást vagy a végered-

ményt befolyásoló külsõ tényezõk, események vagy feltételek. Feltételezések vonatkozhatnak a tevékenységekre, az
eredményekre és a konkrét célokra. Rendkívül fontosak azok a feltételezések, ahol más szervezetek vagy a kormány köz-
remûködésére van szükség. Ezeket részletesen kell ismertetni, hogy a megvalósítás során a meghatározott mutatók segít-
ségével lehetõség legyen annak megállapítására, hogy a feltételezések valóban realizálódtak-e.

4.2. Kockázatok és kockázatcsökkentõ intézkedések
Minden projekt jár bizonyos természeti, politikai, társadalmi, pénzügyi és gazdasági kockázattal, amelyet lehetõség

szerint ki kell küszöbölni. A kockázatok olyan negatív külsõ tényezõk, amelyek nagy valószínûséggel nem következnek
be, de a projekt céljának elérésére hatással lehetnek. Erre példaként említhetõ a kormányzati politika megváltozása vagy
új jogszabályok bevezetésének elmaradása.

4.3. Alternatív megoldások
Az elõre nem látható helyzetek és a nem befolyásolható tényezõk kezelése érdekében szükséges bizonyos fokú rugal-

masság és a szükséges változtatások megtételére szolgáló mechanizmus, amelynek finanszírozásáról szükség szerint
gondoskodni kell. A projektekbe be kell építeni a külsõ tényezõk ellenõrzésére szolgáló mechanizmusokat is.

5. A megvalósítás összetevõi

5.1. A résztvevõk szerepe és feladatai
Ismertetni kell a projekt résztvevõit, a munkatervek elkészítéséhez és aktualizálásához szükséges intézkedéseket, a

végrehajtási eljárásokat, valamint az összes érintett feladatát. Elengedhetetlen a megfelelõ tervezés és a végrehajtás
rendszeres ellenõrzése.

5.2. Munkaterv és ütemterv
Körvonalazni kell egy reális és igazolható munkatervet, figyelembe véve azt az idõt is, amire az elõzetes logisztikai

feladatok ellátásához szükség van. Hivatkozni kell azokra a fontosabb dátumokra és eseményekre, amelyekhez a pro-
jektnek az érintett országban igazodnia kell, mint például az éves kormányzati költségvetési ciklus.

5.3. Eszközök, költségvetési sorok
Részletesen meg kell határozni az eszközöket és ráfordításokat, ezen belül a technikai segítségnyújtást. Ezek a követ-

kezõ csoportokba oszthatók: infrastruktúra, berendezések és eszközök, mûködési ráfordítások, humán erõforrás, szakta-
nácsadás, szolgáltatások, speciális alapok és tartalékalapok, valamint idõigény. A költségeket ráfordítástípusonként kell
részletezni. A jelen pályázati felhívás céljára amerikai dollárban (USD) kell a költségeket megadni, megjelölve a finan-
szírozás forrását. A magyarázó szövegben csak a fõ költségvetési sorok ismertetendõk, a részletes tételes költségvetést a
mellékletnek kell tartalmaznia.

5.4. Ellenõrzés és beszámolás (belsõ és külsõ ellenõrzés)
Ismertetni kell az ellenõrzési tevékenységek ütemtervét (beszámolók készítése, megbeszélések összehívása vagy más

belsõ és külsõ ellenõrzési feladatok végzése) valamint a tevékenységet végzõ személyeket. Meg kell határozni a fõbb
mutatószámokat, hogy a tényleges teljesítményt össze lehessen vetni a célkitûzésekkel, és ezeket a projekt logikai keret-
mátrixában meg kell adni.
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5.5. Különleges feltételek és intézkedések
A különleges feltételek és intézkedések olyan kezdeményezések vagy döntések lehetnek, amelyeket még a projekt in-

dítása elõtt végre kell hajtani, illetve meg kell hozni. Mindezeket követhetõ módon ütemezni kell.

6. Minõséget és fenntarthatóságot biztosító tényezõk

6.1. Kedvezményezettek aktív részvétele
Az, hogy a projekt célcsoportjai és kedvezményezettjei milyen mértékben vesznek részt a projekt kialakításában és

megvalósításában, rendkívül fontos a helyi támogatás elnyerése és a külsõ támogatás megszûnése utáni fenntarthatóság
biztosítása érdekében.

6.2. Kormányzati támogatás
Be kell mutatni az adott ágazati politikát és azt, hogy a partner és/vagy partnerkormány milyen mértékben mutatkozott

késznek arra, hogy támogatást nyújtson a célok eléréséhez a projekt megvalósítása folyamán, illetve a donortámogatás
lejárta után.

6.3. Megfelelõ technológia
Ez a cím a tevékenységek elvégzéséhez és az eredmények megtervezéséhez szükséges szakmai/technológiai módoza-

tokat és eszközöket takarja, mivel a technológiai változtatás nem csak lehetõségeket, de egyben kockázatokat is rejt.
Többek között a helyi körülményeket és a különbözõ igényeket fontos figyelembe venni (pl. tartalék alkatrészek rendel-
kezésre állása, a biztonsági elõírások megfelelõsége, helyi lakosok – férfiak és nõk – üzemeltetésbe és karbantartásba
való bevonásának lehetõsége).

6.4. Társadalmi-kulturális szempontok
A projektnek figyelembe kell vennie a helyi társadalmi és kulturális tényezõket, normákat és szokásokat, mivel azok

hatással lehetnek az érintettek motivációjára és ezáltal aktív részvételére, elkötelezettségére és felelõsségvállalására.
Különleges intézkedéseket kell tenni annak biztosítása érdekében, hogy az összes kedvezményezett csoport megfelelõ
szintû hozzáféréssel rendelkezzen a projekt eredményeihez a megvalósítás folyamán és azt követõen is.

6.5. Nemek közötti egyenlõség
A projektnek figyelembe kell vennie a nõk és férfiak sajátos igényeit és érdekeit, ami a szolgáltatások és infrastruktúra

hosszú távú és igazságos igénybevételét biztosítja, emellett hosszú távon hozzájárul a nemek közötti egyenlõtlenségek
csökkentéséhez is.

6.6. Környezetvédelem
A pályázó fejtse ki, hogy a projekt milyen mértékben óvja vagy károsítja a környezetet, és ezáltal milyen mértékben

támogatja vagy ássa alá a hosszú távú elõnyök biztosítását. A hangsúlyt a környezetvédelmi szempontból fenntartható
fejlõdésre kell fektetni.

6.7. Intézményi és vezetõi kapacitás
A helyi intézményi és vezetõi kapacitás létfontosságú szerepet játszik a projekt hatékonyságának és fenntarthatóságá-

nak biztosítása szempontjából. Ebben a pontban ki kell fejteni, hogy a végrehajtó szervezetek, illetve a helyi intézmé-
nyek mennyire képesek és hajlandóak a projekt végrehajtására, illetve annak fenntartására a donortámogatás megszûnte
után is.

6.8. Gazdasági és pénzügyi megvalósíthatóság
Elengedhetetlen a projekt megvalósítása után a gazdasági és pénzügyi fenntarthatóság, valamint a hozzáadott érték

kedvezményezettek közötti megoszlásának reális elõrejelzése. Figyelmet kell fordítani arra, hogy a partnerszervezet, il-
letve intézmény hajlandó-e beruházni a projekt célkitûzéseinek megvalósításába.

6.9. Külsõ források bevonásának lehetõsége
A támogatás célja fenntartható és költséghatékony programok megvalósításának ösztönzése, így pozitív elbírálás alá

esik, ha a pályázó képes felmutatni konkrét eredményeket, vagy legalább potenciális lehetõséget a tervezett program
folytatásának, kiegészítésének vagy kibõvítésének külsõ (nem a magyar államháztartás alrendszereibõl származó) for-
rásból történõ finanszírozására. Ebben a pontban be kell mutatni, hogy a pályázó milyen lehetõséget lát külsõ források
bevonására, és milyen konkrét lépéseket tervez azok megszerzése érdekében.
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7. Csatolandó dokumentumok

7.1. A projekt logikai keretmátrixa
Egyoldalas táblázat az átfogó célkitûzések, konkrét célok, eredmények, tevékenységek és ráfordítások közötti fõbb

logikai kapcsolatokról és ok-okozati összefüggésekrõl, megadva az ellenõrzésre szolgáló mutatókat, a mutatók forrásait,
a legfontosabb kockázati tényezõket és feltételezéseket.

Beavatkozási logika
Objektív módon mérhetõ

mutatók
A mutatók forrásai

Feltételezések
és kockázati tényezõk

Átfogó célkitûzések

A projekt közvetlen
célja

Eredmények

Tevékenységek

A logikai keretmódszer (LOGical FRAMEwork) segít tisztázni a projekt célját és létjogosultságát; világosan megha-
tározni a projekt elemeit; az elõkészítés korai szakaszában elemezni a projekt környezetét; meghatározni, hogyan mérhe-
tõ a projekt elõrehaladása, a célok elérése. A logikai keretmátrix összevontan tartalmazza a projekt céljait, a hozzárendelt
mutatókat, a megvalósítás kockázatait, a szükséges erõforrásokat és a lehetséges eredményeket, azaz a teljes projektet
egy oldalban.

A Beavatkozási logika az alábbi struktúrát követi:
a) Átfogó célkitûzések – a kedvezményezettek számára érvényesülõ hosszú távú hatások, amelyekhez magának a pro-

jektnek (a többi projekt mellett) hozzá kell járulnia a kitûzött �
b) Közvetlen célokkal – amelyek a projekt konkrét (azonnali és középtávú) céljai, teljesülésük esetén a célcsoportok

számára fenntartható elõnyökkel/észlelhetõ hatásokkal járnak, és amelyeket az �
c) Eredmények – révén kell elérni, amelyek a végrehajtott �
d) Tevékenységek – elvégzése által jönnek létre.

A második és a harmadik oszlopban a projekt különbözõ szintjeire vonatkozóan meg kell adni az objektív módon iga-
zolható mutatókat és a mutatók forrásait. Az átfogó célkitûzéseket, a konkrét célokat és az eredményeket a gyakorlatban
mérhetõ módon kell kifejezni (pl. mennyiség és minõség, célcsoport, idõ és hely), és a megvalósítási szakaszban a pro-
jekt igényeihez kell igazítani, hogy lehetõvé váljon a hatékony ellenõrzés. A mutatók forrásai és eszközei olyan doku-
mentumok, beszámolók és más információs források, amelyek lehetõvé teszik a tényleges elõrehaladás összemérését a
tervezett eredményekkel és célokkal.

A feltételezések és kockázati tényezõk oszlopban meg kell adni azokat a külsõ tényezõket, amelyek a projekten kívül
esnek, de létfontosságúak a tevékenységek elvégzéséhez és a konkrét célok, eredmények és várt hatások eléréséhez.
A feltételezéseket úgy kell megfogalmazni, mint az ideális külsõ környezet és helyzet leírását, lehetõvé téve meglétük
objektív ellenõrzését is. A kockázatok azok a negatív külsõ tényezõk, amelyek veszélyeztethetik a projekt elõrehaladását
és sikerét.

7.2. A pályázó Afganisztánban mûködõ partnerszervezetének – ha van ilyen – nyilatkozata, vagy Afganisztán illeté-
kes szervének – amennyiben szükséges – nyilatkozata

A dokumentumnak meg kell erõsítenie, hogy:
a) a partnerszervezet vagy illetékes szerv egyetért a projekttel, illetve támogatja a projektet;
b) a projekt élvezi a helyi vezetés vagy helyi közösség támogatását;
c) a projekthez vásárolt eszközöket, berendezéseket – ha szükség van ilyenekre – a megvalósítás után a partnerszerve-

zet vagy illetékes szerv átveszi és rendeltetésszerûen mûködteti;
d) az ellenõrzést és értékelést végzõ szervek számára lehetõvé teszik és elõsegítik a projekt elõrehaladásának és meg-

valósításának ellenõrzését.
A jól mûködõ partnerségek rendkívül fontosak a projekt sikeréhez. Partnerség alatt a pályázó szervezet, valamint an-

nak hazai és külföldi partnerei között fennálló olyan kapcsolat értendõ, amely az összes érintett fél elõnyére szolgál.
A projektek egyik alapvetõ célja a kapacitásépítés. A kapacitásépítés az egyén, a szervezet, az ágazat vagy egy nagyobb
rendszer teljesítményének javítására szolgáló stratégiákat és módszereket foglalja magába.
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7.3. A projekt részletes, tételes költségvetése
A részletes költségvetésnek legalább az alábbi fõ költségvetési sorokat kell tartalmaznia:
a) projektszemélyzet (vezetés, tanácsadók, hazai és helyi szakértõk),
b) kiküldetési költségek (repülõjegy, helyi közlekedés, szállás, napidíj),
c) a projekthez közvetlenül kapcsolódó dologi költségek
– oktatás dologi költségei
– belföldi közlekedési költségek
– anyagok, készletek, posta, fénymásolás, sokszorosítás stb.
– berendezések (számítógép, szoftver, oktatási segédeszközök)
d) mûködési és adminisztrációs költségek
A támogatási összegbõl finanszírozott beszerzéseket értékhatártól függõen a mindenkor hatályos közbeszerzési tör-

vénynek megfelelõen kell megvalósítani. A légi és vasúti közlekedés költségei kizárólag turista (illetve 2. osztály) díj-
szabáson támogathatóak.

Külsõ szakértõ díjazása – a projekt jellegétõl, illetve a szakértõi tevékenységtõl függõen – legfeljebb nettó
50 000 HUF/szakértõ/nap értékben támogatható, illetve saját forrásként történõ elszámolás esetén ilyen összegben elszá-
molható.

A felmerülõ költségeket számlával kell igazolni. Az egyes költségvetési tételekben fel kell tüntetni a nettó kiadást, a
fizetendõ, a visszaigényelhetõ és a vissza nem igényelhetõ áfát, valamint a bruttó kiadást.

A költségvetést a IV. sz. mellékletben található táblázatnak megfelelõen kell kitölteni.
Elõleg igénylése esetén annak pontos összegét a tételes költségvetésben, részletes indokolását pedig a költségvetés-

hez külön lapon csatolni kell.

7.4. Részletes információk a pályázóról, referencialista
Részletes információkat a pályázókról az V. és VI. sz. mellékletben kell megadni. A referencialistában a pályázónak

információt kell szolgáltatnia az elõzõ két évben (2006, 2007) megvalósított projektekrõl (a projekt címe, rövid ismerte-
tése, megvalósítás helye, projekt idõtartama, a támogató és a kapcsolattartó neve).

7.5. A pályázó projektvezetõjének szakmai önéletrajza

7.6. Mûszaki specifikációk
A pályázatban meg kell adni a mûszaki berendezések részletes mûszaki specifikációját, a licencfeltételeket, a tulaj-

donjogokat stb.

7.7. Oktatási programok
A tervezett projektek megvalósításához kötõdõ tanfolyamok, szemináriumok, képzések tartalmát és vázlatát kell is-

mertetni.
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IV. számú melléklet

Sor-
szám

Az ellátandó feladatok
ütemtervi egységenkénti részletezése

A feladat elvégzéséhez szükséges közvetlen költségek részletezése

9. oszlopból
az igényelt

KüM-
támogatás
összege

9. oszlopból
a saját

hozzájárulás
összege

9. oszlopból
partner

hozzájárulásaIdõtartama
(tól–ig)

Program-
szakasz

megjelölése

Konkrét
teendõk
részletes

felsorolása

Munka-
kör/szolgál-

tatás
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V. számú melléklet

PÁLYÁZATI ÛRLAP

A pályázó szervezet
Teljes név:
Rövid név (betûszó stb.):
Székhely, pontos címe (ir. szám, település, utca, hsz.):
Nyilvántartásba vételt elrendelõ/bejegyzõ bíróság:
Nyilvántartásba vétel száma/cégjegyzékszám:
Adószám:
TB-folyószámla száma:
KSH-szám:
Telefonszám: Fax:
E-mail cím:

A pályázó szervezet banki adatai

Számlavezetõ bank megnevezése:
A bank címe:
A pályázó bankszámlaszáma:

Részesült-e korábban a Külügyminisztérium támogatásában?

Igen� Nem�

Ha igen, akkor a Külügyminisztérium melyik szervezeti egységétõl, mikor, milyen programra, mekkora összegre pá-
lyáztak, mekkora összeget nyertek?

KÜM szervezeti egység
(elõirányzat megnevezése)

Év Program megnevezése

Megpályázott összeg
(HUF)

Elnyert támogatási összeg
(HUF)

nettó bruttó nettó bruttó

A megpályázott projekt vonatkozásában részesült-e egyéb támogatásban?

Igen� Nem�

Ha igen, akkor milyen szervezettõl, mikor és mekkora összegben?

Szervezet Év Program megnevezése

Megpályázott összeg
USD (HUF)

Elnyert támogatási összeg
USD (HUF)

nettó bruttó nettó bruttó
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VI. számú melléklet

Pályázói nyilatkozat

Alulírott ……………………………, mint a ………………………. pályázó képviselõje kijelentem, hogy:

1. A pályázatban foglalt adatok, információk, dokumentációk teljeskörûek, valódiak és hitelesek.

2. A pályázónak az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása nincs, vagy arra az illetékes adóhatóság
fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett.

3. A pályázó általános forgalmi adó (áfa) levonására vagy visszaigénylésére jogosult/nem jogosult.*

4. A pályázó hozzájárul, hogy a köztartozások – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiak-
ban: Áht.) 13/A. § (4) bekezdésében és az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ámr.) 92. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti – figyelemmel kísérése céljából a nevét (megnevezé-
sét), a székhelyét (lakhelyét), az adószámát (adóazonosító jelét), társadalombiztosítási azonosító jelét, társadalombizto-
sítási folyószámlaszámát a Magyar Államkincstár, illetve a Külügyminisztérium felhasználja a lejárt köztartozások telje-
sítése, illetõleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez, a pályázó továbbá hozzájárul az
Áht. 13/A. § (4) bekezdésében foglaltak alkalmazásához.

5. A pályázó az Ámr. 83. § (2) bekezdés j) pontjában meghatározottak szerint hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Állam-
kincstár által mindenkor mûködtetett monitoring rendszerhez hozzáférési lehetõséget biztosíthasson a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevõszék, a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal és a Pénzügyminiszté-
rium számára.

6. A pályázó tudomásul veszi, hogy lejárt esedékességû, meg nem fizetett köztartozás esetén a pályázót a köztartozás
megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása felfüggesztésre kerül, illetve az Áht.
13/A. § (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében – a támogatás ellenében
vállalt kötelezettségeket nem érintõ módon – visszatartásra kerül.

7. A pályázó nem áll végelszámolási, csõd-, felszámolási eljárás vagy a megszüntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott egyéb eljárás alatt. A pályázó tudomásul veszi, hogy haladéktalan, írásbeli bejelentési kötelezettsége van
a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerzõdés lejártáig, ha a pályázó ellen végelszámolási, csõd-, felszámolási el-
járás vagy a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott egyéb eljárás indul.

8. A pályázó hozzájárul – az Áht. 15/A. §-ában foglaltakkal összhangban – az adatai felhasználásához.

9. A pályázónak az államháztartás alrendszerébõl folyósított támogatásból eredõ lejárt és ki nem egyenlített tartozása
nincs.

10. A pályázó a jelen pályázat tárgyának vonatkozásában más pályázaton részt vett/nem vett részt*, illetve más álla-
mi és egyéb támogatást igénybe vesz/nem vesz igénybe.* (Részvétel, illetve igénybevétel esetén a pályázat, illetve a tá-
mogatás külön nyilatkozatban történõ rövid ismertetése szükséges.)

11. A pályázó a pályázat szabályszerûségének és a támogatás rendeltetésszerû felhasználásának a Külügyminiszté-
rium, valamint jogszabályban meghatározott szervek által történõ ellenõrzéséhez hozzájárul.

12. A pályázó felhatalmazza a Külügyminisztériumot a Külügyminisztérium fejezetnél az egyes fejezeti kezelésû elõ-
irányzatok felhasználásának szabályairól szóló 1/2008. (III. 21.) KüM rendelet 11. §-ában foglalt adatok nyilvántartására.

13. A pályázó megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok Áht. 15. § (7) és (9) bekezdésében meghatározott követel-
ményeinek.

14. A pályázó felhatalmazza a Külügyminisztériumot azonnali beszedési eljárás alkalmazására.

Kelt: ……………………, 2008. ………………………
………………………………………………
(a pályázó képviselõjének cégszerû aláírása)

* A megfelelõ rész aláhúzandó.
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VII. számú melléklet

NYILATKOZAT
a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti

összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról

A pályázó neve:

Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselõjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselõjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevõ szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekbõl nyújtott támo-
gatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)

– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség

1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az … pont alapján �

– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség

1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az … pont alapján �

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

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

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

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

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

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

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

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

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön ûrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt:

……………………………………………
aláírás/cégszerû aláírás
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VIII. számú melléklet

KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM
a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló

2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségrõl

A pályázó neve:

Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselõjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselõjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevõ szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továb-
biakban: Knyt.) 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szem-
ben fennáll, mert

a) A pályázati eljárásban döntés-elõkészítõként közremûködõ vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irá-
nyuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minõsülök döntés-elõkészítõnek vagy döntéshozónak.
(Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)

Indoklás:
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye beírandó):

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

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

b) Nem kizárt közjogi tisztségviselõ vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)

Indoklás:
Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, az Országgyûlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselõ, ország-

gyûlési és az európai parlamenti képviselõ, polgármester, alpolgármester, fõpolgármester, fõpolgármester-helyettes, he-
lyi önkormányzati képviselõ, helyi önkormányzat képviselõ-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási
szerv – a Knyt. 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó – vezetõje és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja

c) Az a)–b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó

esetén!)

Indoklás:
Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés-elõkészítõként közremûködõ, vagy döntést hozó szervnél munka-

végzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minõsül döntés-elõkészítõnek vagy döntéshozónak.
Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselõ. (A kívánt rész aláhúzandó!)

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelõ-

szülõ, testvér
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d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)–c) pontban megjelölt személy tulaj-
donában áll. (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!)

Indoklás:
Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve,

székhelye beírandó):

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

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

Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó):

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

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelõ-

szülõ, testvér

e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház, vagy szakszervezet te-
kintetében az érintettség fennáll, mert

– vezetõ tisztségviselõje
– az alapítvány kezelõ szervének, szervezetének tagja, tisztségviselõje,
– vagy társadalmi szervezet ügyintézõ vagy képviseleti szervének tagja

a pályázati eljárásban döntés-elõkészítõként közremûködõ szervnél vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselõ, vagy e személyek közeli hozzátartozója

Indokolás:
Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):

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

A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):

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

Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, az Országgyûlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselõ, ország-

gyûlési és az európai parlamenti képviselõ, polgármester, alpolgármester, fõpolgármester, fõpolgármester-helyettes, he-
lyi önkormányzati képviselõ, helyi önkormányzat képviselõ-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási
szerv – a Knyt. 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó – vezetõje és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó, mostoha- és nevelõ-

szülõ, testvér

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetõen. A nyilatkozatban szereplõ adatok a va-
lóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt:

…………………………………………
aláírás/cégszerû aláírás
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IX. számú melléklet

FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK
a baghlani Tartományi Újjáépítési Csoport keretében

2008–2009-ben

A Kormány 2006 júniusában döntött a magyar vezetésû tartományi újjáépítési csoport létesítésérõl, ennek megfele-
lõen 2006. október 1-jétõl átvettük Hollandiától az észak-afganisztáni, Pol-e Kumri központú Baghlan tartományi PRT
vezetését. A magyar PRT 2007 áprilisában elérte teljes mûveleti képességét, a források rendelkezésre állásának
köszönhetõen megindulhattak a fejlesztési projektek is, ezáltal hozzájárulásunk Afganisztán fejlesztéséhez minõségileg
új szintre emelkedett.

Az afganisztáni Tartományi Újjáépítési Csoport (PRT) vezetése összetett misszió, hiszen komplex civil-katonai fel-
adatrendszert egyesít, és noha közvetlen kapcsolat nem mindig alakul ki a fejlesztési és a katonai feladatok között, köz-
vetett módon mégis kölcsönös függésben vannak egymással. Tartós fejlõdést és ezáltal biztonságos és stabil környezetet
hosszú távon csak a társadalom teljes és feltétel nélküli elfogadottságát élvezõ civil fejlesztésekkel lehet elérni. Jelenleg
még kétségtelenül szükséges a bizalomépítést célzó projektek támogatása, de a hangsúlynak fokozatosan át kell helye-
zõdnie a közösségek tényleges fejlõdését szolgáló hosszú távú programokra.

Afganisztán és Baghlan tartomány helyzete, fejlesztési tervei

A több évtizedes háborús konfliktusok és belsõ viszályok Afganisztánt a világ legszegényebb országai közé sodorták
és a nem kielégítõ általános biztonsági helyzet, az emberi jogi hiányosságok, illetve a közigazgatás kezdetlegessége ko-
moly akadályokat állított az ország fejlõdésének útjába. Az Afganisztán északi részén elterülõ Baghlan tartomány lakos-
ságának becsült száma 900 000 fõ (mely a nomád népcsoportok miatt a valóságban feltehetõen jóval magasabb). A tarto-
mány etnikailag igen színes képet mutat, a területen jellemzõen a pashtu, tadzsik, üzbég, hazara és türkmén népcsoportok
találhatók meg. Baghlan tartomány a gazdagabb, természeti adottságait tekintve a kedvezõbb helyzetben lévõ afgán terü-
letek közé tartozik. Az országot sújtó háborús és belsõ konfliktusok a tartományt sem kímélték, a lakosság külföldre
vagy más tartományokba menekült, az alapvetõ infrastruktúra, illetve az egykor mûködõ bányák, üzemek részben vagy
egészben megsemmisültek. A megnövekedett munkanélküliség, az energia- és nyersanyaghiány, valamint a nõk kilátás-
talan társadalmi helyzete súlyos szegénységbe taszította a lakosságot. A helyzet a talibán hatalom 2001. évi összeomlása
után kezdett javulni, amikor a menekültek tömegével tértek vissza lakhelyeikre, és a nemzetközi donorközösség összefo-
gása nyomán megkezdõdött az ország stabilizálása és talpra állítása.

A donor közösség fejlesztési koncepciójának alapját a nemzetközi közösség és Afganisztán között 2006 januárjában
Londonban létrejött megállapodás (Afghanistan Compact) képezi. Az öt évre szóló koncepció kijelölte az ország átala-
kulásának és fejlesztésének irányát, valamint meghatározta az alapvetõ célokat a biztonság, a kormányzás, a jogbizton-
ság, az emberi jogok, a gazdasági és szociális fejlesztések, továbbá a kábítószer elleni küzdelem területén. Ezt követõen
az afgán kormányzat elkezdte kidolgozni az egész országra vonatkozó fejlesztési stratégiáját (Interim – Afghanistan Na-
tional Development Strategy, I-ANDS), mely jelenleg átmeneti stádiumban van. A dokumentum szektoronkénti bontás-
ban tartalmazza azokat a fõbb prioritásokat és célokat, amelyek mentén az afgán állam a nemzetközi közösség segítségé-
re támaszkodva munkáját végezni kívánja.

Az átmeneti stratégiára támaszkodva készültek el a tartományi fejlesztési tervek (PDP), amelyek tartalmazzák a szük-
ségesnek vélt fejlesztéseket a tervezett költségek feltüntetésével. Baghlan tartomány esetében ez a terv azonban inkább
kívánságlistára emlékeztet, semmint a fejlesztési tervek megalapozását szolgáló dokumentumra.

Baghlan tartományban több NGO is foglalkozik a nemzeti szolidaritási program (NSP) megvalósításán, továbbá több
állami beruházásra is sor került a PRR (Priority Reform and Restructuring) és az ASP (Afghan Stabilisation Programme)
keretében. A programok hatékonyságát és sikerét azonban hátráltatják bizonyos átfedések és félreértések, amelyek leg-
inkább a fejlesztésben részt vevõ szereplõk közötti koordináció hiányából fakadnak.

Baghlan tartomány társadalmi és gazdasági fejlettségére nézve korlátozott mennyiségû megbízható információ áll
rendelkezésre, így alapvetõen a PRT, illetve az annak keretei között tevékenykedõ politikai tanácsadó (POLAD), a hely-
színen dolgozó civil szervezetek (NGO-k) munkatársainak tapasztalataira, elemzéseire lehet támaszkodni. Afganisztán
egészérõl készültek tanulmányok, így pl. a „Vision 2020 – Afghanistan Millenium Development Goals Report 2005”, az
„Afghanistan Human Development Report 2007” vagy a Világbank jelentései, amelyek ugyancsak támpontot adtak a
fõbb fejlesztési irányok és prioritások meghatározásához, illetve adatokkal szolgáltak a tervek alátámasztásához.

Az afganisztáni PRT jelen dokumentumban lefektetett fejlesztési irányvonalai által megerõsítést kapnak azok az elvek
és prioritások, amelyekrõl a Kormány jóval a PRT-tevékenység megkezdése elõtt, még 2001 júliusában hozott iránymu-
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tató határozatot. Ennek alapján az afganisztáni fejlesztési együttmûködésben is nagy figyelem jut a „helyes kormányzás-
hoz”, a munkahelyteremtéshez, az oktatáshoz, az általános életkörülmények javításához kapcsolódó támogatásoknak.
Ezeken túlmenõen hozzájárulást jelentenek azok a programok is, amelyek 2007 során a tárcák gondozásában megvalósí-
tásra kerültek, illetve amelyek végrehajtása folyamatban van.

Fejlesztési cél:

Az afganisztáni demokratikus államépítés, így a fejlesztési törekvések sikerének kulcsa a gazdasági, társadalmi és
életviszonyok javítása. Az ország nem lesz képes talpra állni egészen addig, amíg az ott élõ emberek nem képesek változ-
tatni saját és környezetük helyzetén. A nemzetközi közösség, így Magyarország feladata is az, hogy a társadalom ön-
fenntartó képességének növelésével, illetve a minimálisan szükséges infrastrukturális és intézményi keretek biztosításá-
val képessé tegye az afgán társadalmat arra, hogy önmagán segíthessen, és ezáltal életszínvonalát magasabb szintre
emelje. Mindezeket figyelembe véve, az ország és azon belül Baghlan tartomány jelenlegi helyzetének elemzése alapján
meghatározott fejlesztési célunk:

– a szegénység csökkentése hosszú távon is fenntartható módon,
= az általános életkörülmények javításával,
= a megélhetési lehetõségek megteremtéséhez való segítségnyújtással,
= a felnövekvõ generáció számára perspektíva biztosításával (az oktatás fejlesztése révén)

– demokratizálódási folyamat elõsegítése a „helyes kormányzás”, az emberi jogok és a nõk társadalmi helyze-
tének elõmozdításával, a helyi társadalmi és vallási elõírások és normák legteljesebb körû figyelembevételével.

A fejlesztési célok teljesülésétõl elvárt közvetett eredmény a tartomány békéjének és stabilitásának biztosítása és
fenntartása.

Fejlesztési alapelvek:

A fejlesztési célok elérése érdekében végzett tevékenységek tervezésénél és végrehajtásánál az alábbi alapelvek fi-
gyelembevétele szükséges:

– fenntarthatóság
A fejlesztési törekvések eredményességének egyik legfontosabb fokmérõje, hogy a programok, illetve a kívánt fej-

lesztések képesek-e hosszú távon külsõ segítség nélkül is fennmaradni. A programokat úgy kell tehát kialakítani, hogy a
támogatás megszûnését követõen is érezhetõ, fenntartható hatással bírjanak.

– „ownership”
Prioritást kell biztosítani az „alulról” jövõ, helyi közösségektõl származó kezdeményezéseken alapuló fejlesztések-

nek. A programok kialakításakor és végrehajtásakor követendõ alapelv, hogy a munkába a lehetõ legnagyobb mértékben
be kell vonni a helyi közösséget, biztosítva ezzel a fejlesztések nagyobb hatékonyságát és elfogadottságát, ami végered-
ményben fontos lépést jelent a fenntarthatóság követelményének teljesülése felé. A helyi közösségek támogatása mint-
egy elõfeltétele a projektek végrehajthatóságának.

– érzékelhetõ társadalmi hatás
A fenntarthatóság alapkövetelménye és afganisztáni szerepvállalásunk eredményességének fokmérõje, hogy a fej-

lesztési programoknak legyen társadalmi szinten is érezhetõ hatásuk. Ennek feltétele, hogy a programok és a hozzájuk
rendelt források legyenek gondosan tervezettek és megfelelõ mértékben koncentráltak.

– méretgazdaságosság, stratégiai szektorokra való összpontosítás
A rendelkezésünkre álló erõforrások mértéke nem teszi lehetõvé, hogy minden, tartományi szinten felmerülõ problé-

mát kezelni tudjunk. A legfontosabbakat kiválasztva és azokra koncentrálva azonban, egy-két nagy volumenû, komplex
program támogatásával az erõforrások felhasználásának hatékonysága növelhetõ, a fajlagos projektköltségek csökkent-
hetõek.

– rendszerelvû megközelítés
A felmerült és kezelni kívánt problémákat teljes komplexitásukban és a megfelelõ kontextusban kell vizsgálni, ami azt

jelenti, hogy az egymástól független, különálló projektek végrehajtása helyett egy-egy problémára koncentrálva, annak
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különbözõ aspektusait kezelõ, egymással összhangban lévõ projekteket kell végrehajtani. A fejlesztések tervezése során
törekedni kell arra, hogy több szektoron átívelõ, az egyes szektorokban végrehajtott fejlesztések közötti kölcsönhatást is
figyelembe vevõ programok kerüljenek kialakításra (multiszektorális megközelítés), valamint a magasabb szintû fej-
lesztési törekvések és hatékonyság elérése érdekében biztosítani kell, hogy a projektek illeszkedjenek egymáshoz, és a
lehetõ legmagasabb fokú szinergia jöjjön létre közöttük (egymásra épülõ projektek).

A fejlesztések célterületei:

A nemzetközi összehasonlításban viszonylag szerény anyagi lehetõségeinkre tekintettel, a fejlesztési tevékenységek-
re vonatkozó alapelvek által felvázolt szempontrendszer szerint a rendelkezésre álló erõforrásokat egy-két, prioritást él-
vezõ szektorra célszerû összpontosítani. A stratégiai szektorok kiválasztásánál elsõdleges szempont a tartomány társa-
dalmi és gazdasági helyzete, a korábbi fejlesztések tapasztalatai és az adott területen rendelkezésünkre álló fejlesztési
potenciál, illetve komparatív elõnyök. A hatékony és valós változást eredményezõ programok megvalósítása érdekében
tevékenységünket az elõre meghatározott stratégiai szektorokra kell koncentrálni, de emellett nem hanyagolhatóak el
más területek (támogatott szektorok) sem. A magyar jelenlét helyi elfogadottságához és a bizalom növeléséhez ugyanak-
kor szükség van kisebb volumenû, jól kommunikálható, látványos eredménnyel záródó projektek végrehajtására is a tá-
mogatott szektorokon belül. Ez elérhetõ nagyobb volumenû, komplex projektek megfelelõ programozásával (kompo-
nensek idõzítésével) vagy gyors eredményre vezetõ (QIP) projektek támogatásával, mint például a POLAD által nyújtott
támogatások, vagy egyéb, kis költségvetésû, de gyors és látványos eredménnyel záródó programok végrehajtása.

Stratégiai szektorok:

– Mezõgazdaság és vidékfejlesztés
Afganisztán legnagyobb és egyben a legtöbb embert foglalkoztató gazdasági szektora a mezõgazdaság, annak ellené-

re, hogy az ország területének csupán 12%-a alkalmas a megmûvelésre. Az agrárium a vidéken élõ emberek számára a
mindennapi megélhetés biztosításának legfontosabb forrása, így különösen nagy jelentõsége van az e területen végrehaj-
tott fejlesztéseknek. A Világbank 2007. évi jelentése a mezõgazdaság nemzetközi fejlesztési együttmûködési szerepérõl
szintén rámutat arra, hogy a mezõgazdaság továbbra is alapvetõ eszköze a fenntartható fejlõdésnek és a szegénység elle-
ni küzdelemnek. Baghlan a többi tartománnyal összehasonlítva kedvezõ természeti adottságokkal rendelkezik ahhoz,
hogy területén fejlett és virágzó mezõgazdasági termelés alakuljon ki. A fejlõdést legjobban hátráltató tényezõk a földek
szétaprózottsága, a hagyományokra építõ, elavult termelési technológiák és eszközök, valamint a rossz minõségû alap-
anyagok (pl. vetõmagok).

A vidékfejlesztés nem merülhet ki csupán a mezõgazdaság támogatásában. Miután nem állnak rendelkezésre megbíz-
ható adatok, nehéz megbecsülni a munkanélküliek arányát a tartományban, de a tapasztalatok alapján kijelenthetõ, hogy
ez a szám rendkívül magas, különösen a falvakban. Az állandó bevételi forrás nélkül élõk esetében a legnagyobb gondot
a szakképzettség hiánya, az infrastruktúra fejletlensége jelenti, ami a mezõgazdaságban és a kisipari termelésben rejlõ
potenciák kihasználatlanságát eredményezi.
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A fejlesztéseknek ezért elsõsorban az alábbiakra kell összpontosítaniuk:
– megmûvelhetõ területek méretének növelése a termõföldek árvízvédelmének és vízgazdálkodási rendszereinek ki-

építésével,
– a gazdák és vidéken élõk alap- és szakképzése,
– a modern növénytermesztési és állattenyésztési technológiák átadása,
– szükséges termelési eszközök és alapanyagok biztosítása,
– közösségépítés (szövetkezetek támogatása),
– kisipari termelés (vállalkozások) beindításának elõsegítése.

– Oktatás
A nemzetközi szervezetek, NGO-k és az afgán vezetés mind azon az egységes véleményen vannak, hogy az oktatási

szektor és azon belül az iskolarendszer fejlesztése kiemelt fontossággal bír. Az oktatás területén nagyon komoly változá-
sok mentek végbe az elmúlt évek során, melyek következtében a meglévõ infrastrukturális háttér nem tud lépést tartani
az egyre szaporodó igényekkel. A tartomány teljes lakosságához viszonyítva igen magas az iskoláskorú fiatalok száma.
A 15 és 24 év közötti fiatalok 71%-a írástudatlan, az iskolába járók is átlagosan csupán 6 osztályt végeznek el. Az alap-
oktatás nem mindig éri el a kívánatos szintet, a színvonal iskolánként változik, és nem áll rendelkezésre jó minõségû tan-
anyag.

Az írástudatlanság komoly akadálya a társadalom fejlõdésének, egyéni szinten pedig nagymértékben csökkenti a
megélhetési, munkavállalási esélyeket. További probléma, hogy a szakképzettség hiánya miatt túlkínálat alakult ki a
képzetlen munkaerõbõl, ami rendkívül alacsony munkabérszínvonalat indukál.

Az oktatás területén tehát az alapoktatás infrastrukturális fejlesztése mellett elsõsorban a tanítás színvonalának növe-
lésére, illetve a munkapiaci igényekhez igazított szakképzés támogatására célszerû fektetni a hangsúlyt.

Támogatott szektorok:

– Egészségügy
Az afgán egészségügy jelenlegi helyzete a rendelkezésre álló statisztikai adatok alapján messze alulmarad az elvárha-

tó minimumtól. Kevés a jól képzett szakember, nincs megfelelõ intézményi háttér, a gyógyításhoz szükséges eszközök
pedig nem állnak rendelkezésre. A legveszélyeztetettebb réteg a gyerekek, illetve a kismamák. A védõoltások hiánya és
az alultápláltság miatt nagyon magas a csecsemõ-, illetve fiatalkori halálozási arány, a szakképzett felügyelet nélkül le-
zajló szülések miatt pedig Afganisztán vezeti a gyermekágyi halálozások listáját.

A helyzet javítására egyrészt eszközök adományozására, másrészt szakemberek képzésére van szükség, hogy az egész-
ségügyi szolgáltatások színvonala növekedjen és az alapvetõ ellátás a lakosság szélesebb rétegei számára is hozzáférhe-
tõvé váljon.

– Infrastrukturális fejlesztés
A szegénység elleni küzdelem fontos eleme az infrastrukturális fejlesztés, ami biztosítja a közjavak és az alapvetõ

szolgáltatások hozzáférhetõségét, valamint a lakosság mobilitásának növelésével esélyt teremt a felemelkedésre. A leg-
nagyobb problémát azonban az infrastrukturális fejlesztések rendkívül magas tõkeigénye jelenti, melyek nagyságrendje
meghaladja a rendelkezésünkre álló keretek léptékét. Ennek ellenére a kisebb ráfordítással kivitelezhetõ, kimutathatóan
nagy hatékonyságú (hozadékú) programok támogathatók, de a rendszerelvû megközelítést figyelembe véve a végrehaj-
tott projekteknek integrálódniuk kell más programokba, hogy ezáltal magasabb szintû fejlesztési célokat legyenek képe-
sek elérni.

– Biztonság, önkormányzatok
„A fejlesztés nem lehetséges biztonság nélkül, de a biztonságnak nincs értelme fejlesztés nélkül” – az infrastrukturális

fejlesztésekhez hasonlóan – a biztonsági szektorban végrehajtott programok is támogató szerepet töltenek be azáltal,
hogy növelik a fejlesztési programok környezetének biztonsági helyzetét és stabilitását, továbbá tevékenyen hozzájárul-
nak a demokratizálódási folyamat elõmozdításához és az alapvetõ társadalmi normák megszilárdításához. A tartományi
és alsóbb szintû önkormányzatok hatékony mûködésének elõsegítése további fontos eleme a jogállamiság helyi szintû
érvényesítésének, a fenntartható fejlesztés feltételei megvalósításának. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a nemzetkö-
zi normáknak megfelelõen NEFE keretében kizárólag civil biztonsági programok (pl. bûnmegelõzés, rendvédelmi szak-
képzés) hajthatók végre, tehát fegyveres képzések (pl. rendõrségi lõgyakorlat) vagy a fegyveres erõk, így az ANA támo-
gatása nem képezheti részét a NEFE tevékenységeknek.
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Szektorfüggetlen törekvések:

– nemek közötti egyenlõség elõmozdítása
Az afgán nõk helyzete és alapvetõ jogaik elismerése csupán az elmúlt pár évben kezdett javulni. Munkát nem végez-

hettek, iskolába nem járhattak, egészségügyi ellátásban is csak korlátozottan részesültek. Ma is gyakori a családon belüli
erõszak és a háborúban megözvegyült gyerekes anyák a nemi megkülönböztetés miatt kilátástalan helyzetbe kerültek.
Nem véletlen, hogy a hamarosan véglegesítésre kerülõ afgán nemzeti fejlesztési stratégia egyik markáns eleme a nõk tár-
sadalmi helyzetének javítása.

A programok kialakításánál figyelembe kell venni a nemek közötti egyenlõtlenség felszámolásának fontosságát, így
prioritást kell biztosítani a nõk helyzetének javítását célzó programoknak és törekvéseknek, ugyanakkor a társadalmi és
kulturális különbségek érzékenysége miatt alapos körültekintéssel kell eljárni.

– környezetvédelem, környezettudatos fejlesztések
Mint minden fejlõdõ országban, Afganisztánban is gondot jelent a környezetvédelem kérdése. A kommunális szolgál-

tatások alacsony színvonala, vagy éppen teljes hiánya, a mezõgazdasági és ipari termelés során alkalmazott fejletlen
technológiák, valamint a környezetvédelmi szempontok háttérbe szorítása komoly kockázatot jelent mind a természet,
mind az emberek számára.

A projekttervezés során törekedni kell tehát a modern, környezetkímélõ technológiák alkalmazására, és minden eset-
ben számba kell venni a környezetre gyakorolt hatásokat.

A fejlesztések preferált eszközei:

A rendelkezésre álló források nagysága erõsen behatárolja a rendelkezésre álló eszközök körét, ezért a szükségsze-
rûen forrásigényes infrastrukturális igények kielégítése helyett elsõsorban a tudás-intenzív fejlesztésekre célszerû kon-
centrálni. Ez persze nem jelentheti a materiális feltételek szükséges mértékû biztosításának elhanyagolását.

A fejlesztési eszközök prioritása:

1. oktatás és tréning,
2. technológia és know-how átadás,
3. eszköztámogatás, infrastruktúra.

Végrehajtás

A fejlesztési alapelveknek megfelelõen a hosszú távú és fenntartható programok prioritást élveznek, de a lakosság
szimpátiáját és a tevékenységek elfogadottságát növelendõ fontos szempont a láthatóság is. Ennek érdekében a progra-
mok tervezésénél és idõzítésénél külön hangsúlyt kell fektetni a kommunikálható részeredményekre, az érintettek és
környezetük bevonására és tájékoztatására.

Tekintettel a vallási elõírásokra és társadalmi normákra, a nõk társadalmi helyzetének javítására irányuló tevékenysé-
gek, különösen az egészségügyi, képzési projektek végrehajtása során javasolt a nõi jelenlét erõsítése a projektvégrehaj-
tók oldaláról.

A magyar törekvések széles körû elfogadottsága és a Baghlan tartományban betöltött vezetõ szerepünk által vállalt
kötelezettségünk teljesítése érdekében meg kell teremteni a helyi közösségtõl, afgán szervezetektõl jövõ kezdeményezé-
sek, projektjavaslatok támogatásának lehetõségét is.

Forrásallokáció

A magyar elkötelezettség erõsítését és szerepvállalásunk elfogadottságát, valamint a fejlesztési források hatékony fel-
használását tovább növeli az afgán szervezetektõl, NGO-któl származó, a stratégiai és támogatott szektorokban megva-
lósítani tervezett projektjavaslatok teljes vagy más donorral közös finanszírozása. Erre a célra a támogatott projekt szek-
torához rendelt források legfejlebb 10%-a használható fel.

A magyar szerepvállalás rendelkezésére álló szûkös anyagi keretek nagymértékben növelhetõk a nemzetközi közös-
ségek, szervezetek és alapok által meghirdetett pályázatokon való sikeres részvétellel. A források egy részének elkülöní-
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tésével lehetõséget biztosítva a szakminisztériumoknak, illetve NGO-knak a nyertes pályázatok önrészének részleges
vagy teljes támogatására a tartományban megvalósuló programok száma és mérete megsokszorozódhat.

Mindezek figyelembevételével az alábbi táblázat tartalmazza a támogatási források egyes fejlesztési területek közötti
felosztásának arányait. A tervezés a 2008 és 2009 közötti idõszakra szól, tehát a súlyok között lehet eltérés az egyes
évekre vonatkozóan, de a kétéves periódus végén összességében a meghatározott arányok elérése kívánatos.

Források tervezett felosztása

2007 2008 2009 Összesen

Szektorok

Mezõgazdaság és vidékfejlesztés 29% 30% 20% 25%

Oktatás 20% 20% 30% 25%

Egészségügy 15% 12% 12% 12%

Infrastrukturális fejlesztések 11% 10% 10% 10%

Biztonság, önkormányzatiság 22% 18% 14% 16%

Kiegészítõ
támogatások

Pályázati önrész 5% 6% 5%

POLAD támogatási keret 2% 3% 2%

Tartalék 3% 5% 5%
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PÁLYÁZATOK AUTÓBUSSZAL VÉGZETT
MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRA
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Baja Város Önkormányzata
pályázatot hirdet

az autóbusszal végzett menetrend szerinti
személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. tv. alapján

Baja város közigazgatási területén végzendõ
helyi személyszállítás közszolgáltatási szerzõdés

keretében történõ ellátására

Az ajánlatkérõ felhívja az ajánlattevõk figyelmét, hogy a
közbeszerzési törvény 267. § (5) bekezdése szerint a szol-
gáltatási koncesszió egyben az autóbusszal végzett menet-
rend szerinti személyszállításról szóló törvény hatálya alá
is tartozik, ezért az ajánlattevõnek ez utóbbi törvény szerint
kell eljárnia, azzal, hogy errõl a Közbeszerzések Tanácsát
haladéktalanul írásban tájékoztatni kell.

Baja Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Ön-
kormányzat) Képviselõ-testülete az autóbusszal végzett
menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi
XXXIII. tv. 6. § rendelkezései alapján Baja város közigaz-
gatási területén végzendõ közúti személyszállítási közszol-
gáltatási szerzõdés keretében történõ ellátására pályázatot
ír ki.

1. Az ajánlatkérõ neve, címe, telefon- és faxszáma:

Baja Város Önkormányzata, 6500 Baja, Szentháromság
tér 1. Tel.: (79) 527-100, fax: (79) 425-841. Kapcsolattartó:
Derekas László Péter városüzemeltetési irodavezetõ.

2. Az eljárás tárgya:

Baja város közigazgatási területén helyi, autóbusszal
végzett, menetrend szerinti személyszállítási feladatok el-
látása, közszolgáltatási szerzõdés keretében. A részletes
követelményrendszert, az alkalmassági feltételeket, a pá-
lyázaton való részvétel feltételeit, valamint a pályázat be-
nyújtásához szükséges információkat a pályázati kiírás tar-
talmazza.

3. A szerzõdés meghatározása: közszolgáltatási szerzõdés.

4. A szerzõdés idõtartama: 8 év.

5. A szolgáltatás megkezdésének napja: 2009. január 1.

6. A teljesítés helye: Baja város közigazgatási területe.

7. Ajánlattételi határidõ:

2008. november 24. 10 óra.

8. Az eredményhirdetés idõpontja: 2008. december 19.
10.00 óra.

9. A szerzõdéskötés tervezett idõpontja: legkésõbb
2008. december 31.

10. Az elbírálás módja: a pályázati dokumentációban
meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati
szempontok alapján az ajánlatkérõ az összességében leg-
kedvezõbb ajánlatot benyújtó pályázóval köt szerzõdést.

Bírálati szempontok:

Bírálati szempont
Elérhetõ

maximális
pontszám

Súlyszám

1. A szolgáltatás mérõszámának – 2009. évre vonatkozó – kiindulási alap-
ja (a rezsi-km mértéke maximum 10% lehet) 10 50

2. Jármûállomány átlagéletkora a szolgáltatás kezdésének idõpontjától szá-
mított negyedik év utolsó napján (hónapokban) 10 10

3.
Alacsony padlós, vagy térdeplõ üzemmódra alkalmas jármûvek aránya,
%-ban a szolgáltatás kezdésének idõpontjától számított negyedik év
utolsó napján

10 10

4.
Egységes gyártmányú jármûállomány aránya az össz. jármûállomány-
ból, %-ban a szolgáltatás kezdésének idõpontjától számított negyedik év
utolsó napján

10 10



ALTERNATÍV AJÁNLATOK

5/A A hatályos menetrendben meghatározott szolgáltatási igény figyelembe-
vételével a 2009. évre vonatkozó tarifaemelési javaslat 10 30

5/B A pályázó által benyújtott menetrend- és járatracionalizálási javaslat fi-
gyelembevételével a 2009. évre vonatkozó tarifaemelési javaslat 10 30

6/A Az 5/A változat esetén 2009. évre igényelt önkormányzati támogatás
mértéke 10 50

6/B Az 5/B változat esetén 2009. évre igényelt önkormányzati támogatás
mértéke 10 50
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11. A pályázati kiírás beszerzésének feltételei:
– a beszerzés határideje: 2008. november 24. 10.00 óra,
– a dokumentáció ára: 100 000 Ft + áfa.

A fizetés feltételei és módja: a pályázati kiírás ellenérté-
két a pályázó átutalással teljesítheti az ajánlattevõ OTP
Banknál vezetett 11732033-15336244-00000000 számú
bankszámlájára. A rendelkezésre bocsátás módja: a pályá-
zati felhívás 1. pontjában szereplõ címen személyesen be-
szerezhetõ, illetve írásban közölt kérésre a kézhezvételétõl
számított öt munkanapon belül postai úton kerülhet meg-
küldésre az ajánlattevõ részére, amennyiben az ellenérték
teljesítését a pályázó igazolja. A megvásárolt pályázati ki-

írás másra nem ruházható át. A pályázati kiírás megvásárlá-
sa feltétele az eljárásban való részvételnek.

12. Egyéb információk:
A szolgáltatás egy részére pályázni nem lehet, egy pá-

lyázó csak egy ajánlatot tehet.
A pályázó – a megfelelõ ajánlattétel érdekében – a pá-

lyázati kiírásban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegé-
szítõ (értelmezõ) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérõtõl a
pályázat benyújtásának határidejét megelõzõ 15. napig.

A kiegészítõ tájékoztatást az ajánlatkérõ az arra irányuló
kérelem beérkezésétõl számított 8 napon belül megküldi
minden pályázó részére.

Pályázati felhívás
Orosháza város közigazgatási területén helyi,

autóbusszal végzett menetrend szerinti
személyszállítás közszolgáltatási szerzõdés keretében

történõ ellátására

Orosháza Város Önkormányzatának (a továbbiakban:
Kiíró/Ellátásért felelõs) Képviselõ-testülete a 2004. évi
XXXIII. törvény 6. §-ában foglaltaknak megfelelõen Oros-
háza város közigazgatási területén autóbusszal végzett me-
netrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerzõ-
dés keretében történõ ellátására pályázatot ír ki.

Általános információk

1. A Kiíró neve, címe, telefon- és telefaxszáma:
Orosháza Város Önkormányzata
5900 Orosháza Szabadság tér 4–6.
Tel.: (68) 413-022. Fax: (68) 411-545
Kapcsolattartó: Erõs Károly, a Városfejlesztési és Vá-

rosgazdálkodási Osztály vezetõje

2. Az eljárás tárgya:
Autóbusszal végzett, menetrend szerinti helyi személy-

szállítási szolgáltatás ellátása közszolgáltatási szerzõdés
keretében, ezenkívül a szükséges menetrend, jegyek és bér-
letek biztosítása. A személyszállítást meghatározott számú
és helyû megállóhelyet tartalmazó menetrend szerint kell
végezni. A részletes követelményrendszert, az alkalmassá-
gi feltételrendszert, a pályázaton való részvétel feltételeit,
valamint a pályázat benyújtásához szükséges információ-
kat a pályázati kiírás tartalmazza.

3. A szerzõdés meghatározása: közszolgáltatási szer-
zõdés.

4. A szerzõdés idõtartama: Kiíró a szerzõdést határozott
idõtartamra, 4 évre köti.

5. A szolgáltatás megkezdésének napja: 2009. január 1.

6. A teljesítés helye: Orosháza város közigazgatási terü-
lete.



7. A pályázat benyújtásának határideje:

2008. november 17. 12 óra.

Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázat be-
nyújtásának határidejét egy alkalommal, legfeljebb 15
nappal meghosszabbítsa.

8. Az eredményhirdetés idõpontja: a pályázat benyújtási
határidejét követõ 30 napon belül.

9. Szerzõdéskötés tervezett idõpontja: az eredményhir-
detés idõpontját követõ 10 napon belül.

10. Az elbírálás módja és szempontja:
A pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági köve-

telmények és bírálati szempontok alapján a Kiíró az
összességében legelõnyösebb ajánlatot benyújtó pályázó-
val köt szerzõdést.

11. A pályázati kiírás beszerzésének feltételei:
A pályázati kiírás beszerzésének határideje: 2008. októ-

ber 15.
A pályázati kiírás postai úton való kézbesítése is kérhe-

tõ, ez esetben a kérelem postára adásának dátuma az irány-
adó a határidõ tekintetében.

A pályázati kiírás ára: 50 000 Ft + áfa.
A kiírás ellenértékét a pályázó átutalással teljesítheti a

Kiíró OTP Bank Nyrt. 11733041-15346315-00000000
számú bankszámlájára. A dokumentáció az átutalási meg-
bízás másolatával vehetõ át hétfõtõl csütörtökig 8–12, il-
letve 13–16 óra között, illetve pénteken 8–12 óra között a
következõ címen: Orosháza Város Önkormányzata Pol-
gármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városgazdálko-
dási Osztály (5900 Orosháza, Szabadság tér 4–6. III. eme-
let 1. iroda).

A pályázati kiírás kérésre postai úton kerül megküldés-
re, amennyiben az ellenérték megtérítését a pályázó iga-
zolja. A megvásárolt pályázati kiírás másra át nem ruház-
ható.

A pályázati kiírás megvétele elõfeltétele az eljárásban
való részvételnek.

A pályázók köre
A pályázat nyílt. A pályázaton pályázóként részt vehet-

nek azon belföldi vagy külföldi székhelyû jogi személyek
és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni
vállalkozók vagy azok konzorciumai, melyek megfelelnek
a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek.

Külföldi székhelyû szolgáltató a pályázaton abban az
esetben vehet részt, ha országában is biztosított a menet-
rend szerinti autóbusz-közlekedésben a nemzeti elbánás a
külföldiek számára.
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PÁLYÁZAT VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

A Sportfólió Kht. „v. a.” (1146 Budapest, Istvánmezei
út 1–3.) mint kiíró

nyilvános pályázat

keretében értékesíti a tulajdonában lévõ, raktáron tárolt
beléptetõ, jegyértékesítõ és térfigyelõ berendezések típusú
eszközeit mint készletet.

A beléptetõ, jegyértékesítõ, térfigyelõ berendezések
elemei külön listában (mely lista a pályázati dokumentáció
II. sorszámú, Készletlista címû fejezete) ismerhetõk meg,
valamint a raktárban tekinthetõk meg, elõzetes kapcsolat-
felvételt követõen.

Az adásvétel keretében a kiíró mint eladó szolgáltatása
a teljes készlet, vagy abból a vevõ által meghatározott rész
– ez utóbbi a továbbiakban: részkészlet – tulajdoni jogá-
nak átruházása és a teljes készlet, illetve részkészlet bir-
tokba adása a vevõnek. Az eladó szolgáltatása nem vonat-
koztatható a készletet alkotó eszközök mûködõ vagy mû-
ködõképes rendszerként történõ adásvételére, s az adásvé-
tel tárgyát nem a külön-külön mûködõ (vagy mûködõké-
pes) eszközök, nem a mûködõ (vagy mûködõképes) rend-
szer képezi. A készlet és ezeket alkotó egyes eszközök
rendszerként (rendszerben) vagy külön-külön történõ mû-
ködtethetõségének biztosítása nem tárgya az eladó szol-
gáltatásának.

A pályázati dokumentációt az internet www.belepteto-
kapuk.hu honlapján egy jelszóval védett helyrõl letölthetõ
MS Office Excel 2003 fájl tartalmazza. A jelszó átvehetõ a
kiíró fent megjelölt címén, munkanapokon nyolc (8) és ti-
zenöt (15) óra – pénteken tizenhárom (13) óra – között, a
leendõ ajánlattevõ nevére kiállított számla ellenében,
20 000 Ft + 20% áfa, összesen 24 000 Ft összegért, mely
jelszóátvétel az egyik feltétele a pályázaton való részvé-
telnek.

Az ajánlat kötelezõ elemei: az ajánlat tárgyaként a teljes
készlet megnevezése, illetve részkészlet esetében a rész-
készletet alkotó tételek felsorolása; az egyösszegû vételi
ajánlati ár forintban kifejezve, valamint ez megbontva
alapösszeg és áfaösszegekre, valamint a pályázati doku-
mentáció mellékletében csatolt „Nyilatkozat” aláírással
ellátva.

Az ajánlatot a kiíró címére kell benyújtani, zárt, cégjel-
zés nélküli vagy az ajánlattevõ kilétére nem utaló boríték-
ban, „Beléptetõ, jegyértékesítõ, térfigyelõ készlet” jelige
feltüntetésével, egy (1) példányban, magyar nyelven, sze-
mélyesen vagy meghatalmazott útján vagy postai úton
úgy, hogy az ajánlattételi határidõn belül a kiíróhoz meg-
érkezzen.

Ajánlattételi határidõ:

2008. november 3. tíz (10) óra.

A pályázatok felbontása az ajánlattételi határidõt köve-
tõen azonnal a helyszínen, közjegyzõ jelenlétében törté-
nik, melyen a kiíró képviselõin kívül részt vehetnek az
ajánlattevõk és megbízottaik.

Az ajánlattevõ a beadott ajánlatát 2009. január 2-áig
nem változtathatja meg, kivéve azt az esetet, amennyiben
kiíró valamely ajánlattevõ esetében az elbírálás során tár-
gyalásos szakaszt iktatott be. A tárgyalásos szakasz ideje
alatt az ajánlattevõ mentesül az ajánlati kötöttség alól, va-
lamint ez esetben az ajánlati kötöttség utolsó napja 2009.
január 17.

Az ajánlattevõ a teljes készletre csak egy ajánlatot tehet.
Az ajánlattevõ tetszõleges számban nyújthat be részkész-
letekre ajánlatokat, a továbbiakban ezek az alternatív aján-
latok. Az ajánlattevõ azonos tételeket tartalmazó részkész-
letekre csak egy ajánlatot tehet.

Ajánlati biztosíték: 5 000 000 Ft, azaz ötmillió forint
minden ajánlattevõ esetében, tekintet nélkül arra, hogy az
ajánlat a teljes készletre, vagy részkészletre szól, valamint
tekintet nélkül arra, hogy az ajánlattevõ alternatív ajánla-
tokat is tett. A vételár és az ajánlati biztosíték forintban fi-
zetendõ. Az ajánlati biztosítékot be kell fizetni a kiíró
számlájára (Magyar Államkincstár, 10032000-00287230-
00000017) úgy, hogy a jóváírás a számlán legkésõbb
2008. október 31-ig megtörténjen, az ajánlattevõ nevét és
a „Beléptetõ, jegyértékesítõ, térfigyelõ készlet” jeligét tar-
talmazó közleménnyel.

Az ajánlati biztosíték az adásvételi szerzõdés tekinteté-
ben foglalónak minõsül és a vételárba beszámításra kerül.

Az ajánlati biztosítékot a kiíró a pályázati felhívás
visszavonásának, illetve az ajánlatok elbírálása befejezé-
sének napjától számított tizenöt (15) munkanapon belül
visszafizeti az ajánlattevõk – kivéve az ajánlatok elbírálá-
sa során kiválasztott vevõk – részére. Az ajánlati biztosíték
után a kiíró költséget nem számít fel, valamint kamatot
nem fizet, kivéve, ha az ajánlati biztosíték visszafizetésére
nyitva álló határidõt elmulasztja.

Amennyiben az ajánlattevõ ajánlati kötöttségének ideje
alatt ajánlatát visszavonja, vagy ha az adásvételi szerzõdés
megkötése az ajánlattevõnek felróható, vagy érdekköré-
ben felmerülõ más okból hiúsul meg, ez esetekben az aján-
lattevõ az ajánlati biztosítékot elveszti.

Több tagból álló csoport is lehet ajánlattevõ, mely eset-
ben azt az arányt, amely szerint a készletet meg kívánják
vásárolni, kötelezõ bejelenteni. A csoport tagjai ebben az
esetben egyetemlegesen (Ptk. 337. §) felelnek az õket ter-
helõ kötelezettségek teljesítéséért (pl. pályázati dokumen-
táció jelszavának megvásárlása, ajánlati biztosíték megfi-
zetése), és mindegyiküknek meg kell felelnie a pályázati
eljárásban rögzített feltételeknek (pl. ajánlati kötöttség
vállalása, nyilatkozat megtétele).

Egy csoport tagja önmaga nevében is nyújthat be külön
ajánlatot. Ajánlata érvényességéhez ez esetben is minden
pályázati feltételnek köteles eleget tenni, kivéve a pályá-
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zati dokumentáció jelszava megvásárlásának kötelezettsé-
gét. Alternatív ajánlatot benyújtó ajánlattevõ csak egy al-
kalommal köteles megvásárolni a pályázati dokumentáció
jelszavát.

Az ajánlatok elbírálása során a kiíró dönthet egy tizenöt
(15) napon át tartó tárgyalásos pályázati szakasz beiktatá-
sáról, amennyiben a teljes készletre a legjobb ajánlattól öt
(5) százaléknál nem több eltéréssel is vannak érvényes
ajánlatok (ún. közeli ajánlatok, illetve közeli ajánlatte-
võk). Kiíró a közeli ajánlattevõket ismételt ajánlattételre
szólítja fel. Vagy amennyiben a részkészletekre benyújtott
ajánlatok azonos tételeket is tartalmaznak (ún. átfedõ aján-
latok) és a kiíró a részkészletekben mutatkozó átfedések
kiszûrésére törekszik.

Kiíró az átfedõ ajánlatok ajánlattevõit ismételt ajánlat-
tételre szólítja fel, a megajánlott részkészletenként megha-
tározva a részkészletbõl elhagyandó tételeket.

Változatlanul és értelemszerûen érvényesek az ajánla-
tok benyújtásáról, az ajánlattételi határidõrõl fent megfo-
galmazott feltételek, kivéve azt, hogy a beadási határidõ a
tárgyalásos szakasz beiktatásáról szóló értesítõ levél pos-
tára adása napját követõ tizenötödik (15.) naptári napot kö-
vetõ elsõ munkanapon 10 óra.

Az ajánlatok elbírálása 2008. december 3-ig történik, il-
letve 2008. december 18-ig, amennyiben a kiíró tárgyalá-
sos eljárási szakasz beiktatása céljából az elbírálási határ-
idõt meghosszabbította. Kiíró az elbírálást követõen azon-

nal írásban tájékoztatja az ajánlattevõket az ajánlatok elbí-
rálása eredményérõl, valamint az ajánlati kötöttség lejár-
táig az adásvételi szerzõdést megköti.

A kiíró a számára legnagyobb árbevételt hozó ajánlatok
– melyek között nem lehetnek átfedõ ajánlatok – benyúj-
tóival köti meg az adásvételi szerzõdéseket (ez lehet egyet-
len ajánlat is).

Kiíró fenntartja jogát, hogy a pályázati eljárást indoklás
nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, pályázati felhívását
a beadási határidõ elõtt visszavonja, melyrõl a megjelenési
helyeken a beadási határidõ lejárta elõtt hirdetményt tesz
közzé, a tárgyalásos pályázati szakaszban benyújtott aján-
latokat ne értékelje.

Eredménytelen a pályázati eljárás, ha nem érkezett aján-
lat, kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek, az ajánlati
kötöttség utolsó napjáig egyetlen adásvételi szerzõdés sem
jött létre.

Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha az ajánlattevõ a pá-
lyázatot nem, vagy szervezet esetében nem cégszerûen írta
alá, az ajánlat a beadási határidõ után érkezett, az ajánlati
biztosíték határidõre nem érkezett meg, az ajánlattevõ a
pályázati dokumentációhoz tartozó jelszót nem vette át, az
ajánlat hiányosan tartalmazza az ajánlat kötelezõ elemeit.

A pályázati eljárással, az eszközök raktári megtekin-
tésével kapcsolatban további tájékoztatást ad: Ivanics
László [Sportfólió Kht. „v. a.”; 1146 Budapest, Istvánme-
zei út 1–3., Magyar Sport Háza II. emelet; telefon:
473-2251, (20) 344-5521, telefax: 473-2236].
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PÁLYÁZATOK INGATLANOK BÉRBEVÉTELÉRE

A Vám- és Pénzügyõrség képviseletében a Vám- és
Pénzügyõrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksá-
ga (címe: 4025 Debrecen, Hatvan u. 45.) telefon: (52)
518-900, telefax: (52) 518-903

pályázatot ír ki

közúti határátkelõhelyen, szolgáltatótevékenység végzése
érdekében helyiségek bérbevételére.

A pályázati felhívás tárgya:
A Vám- és Pénzügyõrség Észak-alföldi Regionális Pa-

rancsnoksága üzemeltetésében lévõ ingatlanokon talál-
ható helyiségek bérbevétele három szakaszban.

A pályázaton történõ részvétel részletes feltételeit, vala-
mint a pályázható helyiségeket a pályázati dokumentáció
tartalmazza.

A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve:
Vám- és Pénzügyõrség Észak-alföldi Regionális Pa-

rancsnoksága (címe: 4025 Debrecen, Hatvan u. 45.).

A dokumentáció megkérésének határideje:
A dokumentáció megvásárolható a pályázati felhívás

közzétételének napjától a benyújtási határidõ lejártáig,
munkanapokon 9–12 óra között.

A dokumentáció megvásárlásának módja:
A pályázók a dokumentációt – igény esetén elõzetes be-

tekintést követõen – 10 000 Ft + áfaösszeg ellenében a
megjelölt címen veheti át, mely összeg megfizetése kész-
pénzfizetéssel vagy banki átutalással teljesíthetõ (MÁK
10034002-01455544-00000000). Banki átutalás esetén az
átutalási megbízás másolati példányát a dokumentáció át-
vételekor be kell mutatni. A dokumentáció megvásárlása a
pályázók számára kötelezõ, ennek hiányában érvényes pá-
lyázat nem adható be. A dokumentáció ellenértékének
visszakövetelésére nincs lehetõség. A dokumentációt ele-
gendõ egyszer megvásárolni.

A pályázat benyújtásának határideje, módja és helye:
– az elsõ elbírálásra 2008. november 3-án 10 órakor,
– a második elbírálásra 2009. január 12-én 10 órakor,
– a harmadik elbírálásra 2009. március 23-án 10 óra-

kor kerül sor.

A pályázatokat zárt borítékban, magyar nyelven, „In-
gatlanok bérbeadása pénzváltói, vámügynöki és egyéb te-
vékenységhez” jeligére, 1 darab eredeti példányban, ere-
deti jelzéssel és 4 darab másolati példányban, másolati jel-
zéssel kell benyújtani személyesen vagy postai úton a
Vám- és Pénzügyõrség Észak-alföldi Regionális Parancs-
nokságához.
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Az egészségügyi miniszter tájékoztatói

Az egészségügyi miniszter
8007/2008. (HÉ 40.) EüM

tájékoztatója1

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 2. számú mellékletében

foglalt járóbeteg-szakellátás tevékenységi
kódlistájának alkalmazásáról szóló Szabálykönyvet

tartalmazó 8005/2002. (EüK. 23.) ESZCSM
tájékoztató módosításáról

Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási fi-
nanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM rendelet 2. számú mellékletében foglalt járóbe-
teg-szakellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról
szóló Szabálykönyvet tartalmazó 8005/2002. (EüK. 23.)
ESZCSM tájékoztatót e tájékoztató mellékletében foglal-
tak szerint módosítom.

E tájékoztató mellékletében foglaltakat 2009. január
1-jét követõ kifizetésekre kell alkalmazni.

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter

Melléklet a 8007/2008. (HÉ 40.) EüM tájékoztatóhoz

A Szabálykönyv I. fejezetében:

„(A24) Amennyiben a járóbeteg-szakellátás szakorvosa
a páciens számára további, más szolgáltató, szakrendelés
által elvégezhetõ eljárás elvégzését szükségesnek tartja, az
orvosi eljárásra történõ beutalást más szolgáltatótól nem
kérheti.”

szövegrészt követõen

„(A25) Amennyiben egy OENO eljárás mind a járóbe-
teg-szakellátásban, mind a gondozóintézeti szûrés és gon-
dozás keretében elszámolható, a Szabálykönyvben meg-
határozásra került elszámolási szabályok alkalmazandók a
gondozóintézeti ellátás során is.”

szövegrésszel egészül ki.

1 A Szabálykönyv módosítását az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Finanszírozási Informatikai Fõosztálya (Szekszárd) az Interneten közzéteszi.

A Szabálykönyv II. fejezetében:

a)

„21091 * 1-es típusú prokollagén propeptid (P1NP)
meghatározása

Totál prokollagén 1-es típusú propeptid (P1NP) megha-
tározása szérumból immunkémiai módszerrel.

Elszámolási lehetõség (maximum): Ismételhetõség
gyakorisága: teriparatid vagy stroncium renalát kezelés
elõtt; a kezelés 3., 6., 12. hónapjában; fentieket követõen
évente egyszer a kezelés idõtartama alatt.”
szövegrész helyébe

„21091 * 1-es típusú prokollagén propeptid (P1NP)
meghatározása szérumból

Totál prokollagén 1-es típusú propeptid (P1NP) megha-
tározása szérumból immunkémiai módszerrel.

Elszámolási lehetõség (maximum): Ismételhetõség
gyakorisága: teriparatid vagy stroncium renalát kezelés
elõtt; a kezelés 3., 6., 12. hónapjában; fentieket követõen
évente egyszer a kezelés idõtartama alatt.”
szövegrész lép,

b)

„25050 Mycobacterium tenyésztése szilárd tápta-
lajon

Mycobacterium tenyésztése szilárd táptalajon.
A járóbeteg-szakellátás és a fekvõbeteg-gyógyintézet

szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében
rendelheti.

Elszámolási lehetõség (maximum): megjelenésen-
ként 2

Kizárva: 25053”
szövegrész helyébe

„25050 Mycobacterium tenyésztése szilárd tápta-
lajon

Mycobacterium tenyésztése szilárd táptalajon.
A járóbeteg-szakellátás és a fekvõbeteg-gyógyintézet

szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében
rendelheti.

Elszámolási lehetõség (maximum): megjelenésen-
ként 2”
szövegrész lép,

c)

„25053 * Mycobakterium vizsgálata, molekuláris
biológiai módszerrel
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Rtg. és Ziehl-Neelsen negatív klinikai esetekben, kerek
árnyék differenciál diagnosztika céljából. A vizsgálatot,
európai konszenzus értelmében öt egymást követõ minta-
vételig kell folytatni, vagy az elsõ pozitív PCR leletig. Nem
elegendõ a Mycobacterium tuberculosis PCR vizsgálat.
A Mycobacterium tuberculosis komplex tagjait kell egy-
idejûleg meghatározni: Mycobacterium tuberculosis
(M. tuberculosis), M. bovis, M. africanum és a M. microti.
A CE jelzéssel ellátott M. tuberculosis complex gyári kittel
mind a négy típus meghatározandó.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvõbeteg-gyógyintézet
szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében
rendelheti.

Kizárva: 25050”
szövegrész helyébe

„25053 * Mycobakterium vizsgálata, molekuláris
biológiai módszerrel

Rtg. és Ziehl-Neelsen negatív klinikai esetekben, kerek
árnyék differenciál diagnosztika céljából. A vizsgálatot,
európai konszenzus értelmében öt egymást követõ minta-
vételig kell folytatni, vagy az elsõ pozitív PCR leletig. Nem
elegendõ a Mycobacterium tuberculosis PCR vizsgálat.
A Mycobacterium tuberculosis komplex tagjait kell egy-
idejûleg meghatározni: Mycobacterium tuberculosis
(M. tuberculosis), M. bovis, M. africanum és a M. microti.
A CE jelzéssel ellátott M. tuberculosis complex gyári kittel
mind a négy típus meghatározandó.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvõbeteg-gyógyintézet
szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében
rendelheti.”
szövegrész lép,

d)

„25564 * HPV kimutatás, jelamplifikált molekuláris
biológiai módszerrel

3–6 hónap után ismételten pozitív (ASCUS, ASC-US,
ASC-H, AGUS, AISO, dyskariosis, korábban P3 diagnó-
ziscsoport) citológiai lelet esetén és mûtét utáni szövettani
vizsgálat esetén indokolt, kizárólag a “high risk” HPV tí-
pusok kimutatására. Egészségügyi Közlönyben megjelent
korábbi miniszteri rendelet szabályozza a vizsgálat vég-
zését. A vizsgálat végezhetõ CE jelzésû gyári kittel és
CE jelzéssel ellátott gyári PCR-kittel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvõbeteg-gyógyintézet
szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében
rendelheti.”
szövegrész helyébe

„25564 * HPV kimutatás, jelamplifikált molekuláris
biológiai módszerrel

Az elsõ pozitív (ASCUS, ASC-US, ASC-H, AGUS, AISO,
dyskariosis, korábban P3 diagnóziscsoport) citológiai le-
let esetén és mûtét utáni szövettani vizsgálat esetén indo-
kolt, kizárólag a “high risk” HPV típusok kimutatására.
Egészségügyi Közlönyben megjelent korábbi miniszteri

rendelet szabályozza a vizsgálat végzését. A vizsgálat vé-
gezhetõ CE jelzésû gyári kittel és CE jelzéssel ellátott
gyári PCR kittel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvõbeteg-gyógyintézet
szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében
rendelheti.”
szövegrész lép,

e)

„85712 * Pharmacologiai neurectomia I., botulinum
toxinnal

Blepharospasmus vagy Haemifaciális spasmus kezelése
10-30 NE botulinum toxinnal.

Elszámolási lehetõség: oldalanként 1; 3 havonta egy-
szer; megjelenésenként 2”
szövegrész helyébe

„85712 * Pharmacologiai neurectomia I., botulinum
toxinnal

Blepharospasmus vagy Haemifaciális spasmus kezelése
10-30 NE botulinum toxinnal.

Elszámolási lehetõség: oldalanként 1; 82 naponta egy-
szer; megjelenésenként 2”
szövegrész lép,

f)

„85713 * Pharmacologiai neurectomia II., botuli-
num toxinnal

Gyermekkori cerebralis paresis kezelése 4–6 E/ttkg,
max 200 NE botulinum toxinnal.

Elszámolási lehetõség: 3 havonta egyszer”
szövegrész helyébe

„85713 * Pharmacologiai neurectomia II., botuli-
num toxinnal

Gyermekkori cerebralis paresis kezelése 4–6 E/ttkg,
max 200 NE botulinum toxinnal.

Elszámolási lehetõség: 82 naponta egyszer”
szövegrész lép,

g)

„85714 * Pharmacologiai neurectomia III., botuli-
num toxinnal

Cervicalis dystonia vagy Spasticus torticollis kezelése
50–250E botulinum toxinnal.

Elszámolási lehetõség: 3 havonta egyszer”
szövegrész helyébe

„85714 * Pharmacologiai neurectomia III., botuli-
num toxinnal

Cervicalis dystonia vagy Spasticus torticollis kezelése
50–250E botulinum toxinnal.

Elszámolási lehetõség: 82 naponta egyszer”
szövegrész lép,
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h)

„96213 Detoxikáló, abstineáló, abstinentia fenntartó
kezelés

Valamely pszichotrop szer megvonását követõ klinikai
kép detektálása, a laboratóriumi adatok mérlegelése, a tü-
netcsökkentõ és absztinenciát fenntartó terápiák beállítá-
sa, monitorozása. Az absztinencia fenntartásához szüksé-
ges motiváció kialakítása, erõsítése, pszichiáter, vagy ad-
diktológus szakorvos által.

Kizárva: 96212”
szövegrészt követõen

„96216 Suboxone leszoktató kezelés
Suboxone leszoktató kezelés.

Kizárva: 96217

„96217 Suboxone fenntartó kezelés
Suboxone fenntartó kezelés.

Elszámolási lehetõség (maximum): max. 7, hetente

Kizárva: 96216”
szövegrésszel egészül ki.

i)

„99995 Kiegészítõ pont betöltött 3 éves kortól a
10 éves kor betöltéséig

A gyermekellátás speciális személyzet, anyag- és esz-
köz-, valamint idõigénye miatt adható 3 éves kortól a
10 éves kor betöltéséig.

Elszámolási lehetõség: 3–10 éves gyermeknél
Kizárva: 99993; 99994”

szövegrészt követõen

„99996 * Vizitdíj-kompenzáció szakellátásban
A 18. életévét be nem töltött biztosított ellátása esetén a

külön jogszabály szerinti vizitdíj összegével megegyezõ
érték.

Elszámolási lehetõség: 0–18 éves korig”
szövegrész hatályát veszti.
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A Szabálykönyv IV. fejezetében:

Oenokód Cs Oenonév 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

96213 Detoxikáló, abstineáló, abstinentia fenntartó kezelés O

13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 Oenokód2

X 96213

szövegrészt követõen

Oenokód Cs Oenonév 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

96216 Suboxone leszoktató kezelés

96217 Suboxone fenntartó kezelés

13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 Oenokód2

X 96216

X 96217

szövegrésszel egészül ki.



Az egészségügyi miniszter
8008/2008. (HÉ 40.) EüM

tájékoztatója1

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 3. számú mellékletében foglalt homogén betegségcsoportok 5.0 verzióhoz

kapcsolódó besoroló tábla változáslistájáról

Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM ren-
delet 3. számú mellékletében foglalt HBCs 5.0 verzió besorolásához kapcsolódó változásokat e tájékoztató Mellékleté-
ben foglaltak szerint módosítom.

E tájékoztató mellékletében foglaltakat 2009. január 1-jét követõ kifizetésekre kell alkalmazni.

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter

Melléklet a 8008/2008. (HÉ 40.) EüM tájékoztatóhoz

HBCs 5.0 besorolás változása

A HBCs besorolási kézikönyv I. Általános ismertetõ részében:

a)
„B013.2 A súlyos társult betegség fennállását igazoló intenzív beavatkozások”
listája az alábbiakkal egészül ki:

„92253 Progresszív cerebralis laesio ellátása”

b)
B049.2 szabályt követõen a
„B056.3 A B013.2 szabályban felsoroltak közül a 92253 csak akkor fogadható el súlyos társult betegséget igazoló el-

járásként, ha az ellátási eset a 15. fõcsoportba tartozik, teljesülnek a súlyos társult betegséggel történõ besorolás feltéte-
lei, és az ápolást indokló fõdiagnózis az alábbi BNO-k egyike:

U9930 Infantilis spinalis laesio (ISL)

U9940 Laesio cerebri non-progressiva

U9950 Laesio cerebri progressiva cum effusionem subduralis

U9960 Laesio cerebri progressiva cum neurodysphagiam

U9970 Laesio cerebri progressiva epilepsiamque

U9980 Laesio cerebri progressiva”

szabállyal egészül ki.

1 A HBCs 5.0 verzió változáslistáját az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Finanszírozási Informatikai Fõosztálya (Szekszárd) az Interneten közzéteszi.
Megjegyzés: Az áthúzás törlést, az aláhúzás új kódot jelent.
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A HBCs besorolási kézikönyv IV/A. Besorolási táblázatok – aktív fekvõbetegellátás részében:

**** Fõcsoport: 10 Endocrin, táplálkozási és anyagcsere-betegségek

**** 10 537F Diabeteses neuropathia Thiogamma kezelése

“3” TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK ”A”
“K” TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK “B”

BEAVATKOZÁSOK “C”
“3”-AS TÍPUSKÉNT ”A” DIAGN. ÉS “K” TÍPUSKÉNT “B” DIAGN. ÉS “C” BEAV.

**** Fõcsoport: 99 Fõcsoport nélküli homogén betegségcsoportok

**** 99 941B KÓDÚ HBCS TÖRÖLVE !!!

**** 99 941C Veseátültetés

BEAVATKOZÁSOK
55552 Autotransplantatio renis

**** 99 941G Kombinált vese-, hasnyálmirigy-átültetés

BEAVATKOZÁSOK “A”
BEAVATKOZÁSOK “B”

55552 Autotransplantatio renis
BEAVATKOZÁSOK “C”

55285 Kombinált hasnyálmirigy- és veseátültetés
(“A” BEAV. ÉS “B” BEAV.) VAGY (“C” BEAV.)

**** 99 9511 Radiokemoterápia “A”

DAGANATOK “C”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “D”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “E”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “F1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “F2”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “G2”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “H”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “I”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “M”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “O”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “T”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!
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RADIOKEMOTERÁPIÁK “*A”
RADIOKEMOTERÁPIÁK “*B”
RADIOKEMOTERÁPIÁK “*C”
RADIOKEMOTERÁPIÁK “*D”
RADIOKEMOTERÁPIÁK “*E”
RADIOKEMOTERÁPIÁK “*F”
RADIOKEMOTERÁPIÁK “*G”
RADIOKEMOTERÁPIÁK “*H”

7468* Radiokemoterápia, tüdõrák esetén CBP protokoll szerint
RADIOKEMOTERÁPIÁK “*I”
RADIOKEMOTERÁPIÁK “*J”

7469* Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint
RADIOKEMOTERÁPIÁK “*K”
RADIOKEMOTERÁPIÁK “*L”

7471* Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint
([DAG. “C” VAGY DAG. “D”] ÉS RADKEM. “*A”) VAGY ([DAG. “C” VAGY DAG. “D” VAGY DAG. “H”]

ÉS RADKEM. “*B”) VAGY ([DAG. “D” VAGY DAG. “E” VAGY DAG. “F2”]
ÉS RADKEM. ”*C”) VAGY (DAG. “E” ÉS RADKEM. “*D”)

VAGY (DAG. “F1” ÉS RADKEM. ”*E”) VAGY (DAG. “F2” ÉS RADKEM. ”*F”)
VAGY (DAG. “G2” ÉS RADKEM. ”*G”) VAGY (DAG. “I” ÉS RADKEM. “*H”)
VAGY (DAG. “M” ÉS RADKEM. “*I”) VAGY (DAG. “O” ÉS RADKEM. “*J”)

VAGY (DAG. “T” ÉS RADKEM. “*K”) VAGY ([DAG. “C” VAGY DAG “H”] ÉS RADKEM. “*L”)

**** 99 9512 Radiokemoterápia “B”

DAGANATOK “C”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “F2”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “H”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

RADIOKEMOTERÁPIÁK “*A”
RADIOKEMOTERÁPIÁK “*B”

7470* Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint
(DAG. “F2” ÉS RADKEM. ”*A”) VAGY ([DAG. “C” VAGY DAG. “H”] ÉS RADKEM. “*B”)

**** 99 9515 Radiokemoterápia “E”

DAGANATOK “C”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “H”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

RADIOKEMOTERÁPIÁK “*A”

7430* Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/A protokoll szerint
([DAG. “C” VAGY DAG. “H”] ÉS RADKEM. “*A”)

**** 99 959E Rosszindulatú daganat kemoterápiája “E”

DAGANATOK “C”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “D”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “E”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!
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DAGANATOK “E1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “F”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “F1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “G1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “G2”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “H”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “I”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “K”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “K1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “K2”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “L”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “L2”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “M”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “M1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “N”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “O”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “P”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “P1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “Q”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “R”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “R3”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “S”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “S1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “T”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!
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DAGANATOK “V”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “V1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “W”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “W2”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “W3”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “W4”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “Z”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “Z2”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “Z3”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “Z4”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

KEMOTERÁPIÁK “*A”
KEMOTERÁPIÁK “*B”
KEMOTERÁPIÁK “*C”
KEMOTERÁPIÁK “*D”
KEMOTERÁPIÁK “*E”
KEMOTERÁPIÁK “*F”
KEMOTERÁPIÁK “*G”
KEMOTERÁPIÁK “*H”
KEMOTERÁPIÁK “*I”
KEMOTERÁPIÁK “*J”
KEMOTERÁPIÁK “*K”
KEMOTERÁPIÁK “*L”
KEMOTERÁPIÁK “*M”
KEMOTERÁPIÁK “*N”
KEMOTERÁPIÁK “*O”
KEMOTERÁPIÁK “*P”
KEMOTERÁPIÁK “*Q”
KEMOTERÁPIÁK “*R”
KEMOTERÁPIÁK “*S”
KEMOTERÁPIÁK “*T”
KEMOTERÁPIÁK “*U”
KEMOTERÁPIÁK “*V”
KEMOTERÁPIÁK “*W”
KEMOTERÁPIÁK “*X”
KEMOTERÁPIÁK “*Y”
KEMOTERÁPIÁK “*Z”

KEMOTERÁPIÁK “*AA”
KEMOTERÁPIÁK “*BB”
KEMOTERÁPIÁK “*CC”
KEMOTERÁPIÁK “*DD”
KEMOTERÁPIÁK “*EE”
KEMOTERÁPIÁK “*FF”
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KEMOTERÁPIÁK “*HH”
KEMOTERÁPIÁK “*II”

7462* Kemoterápia, VP+CBP protokoll szerint
7463* Kemoterápia, VP+CDDP protokoll szerint
([DAG. “C” VAGY DAG. “D” VAGY DAG. “E” VAGY DAG. “H” VAGY DAG. “M1”] ÉS KEMOT. ”*A”)

VAGY (DAG. “E1” ÉS KEMOT. ”*B”) VAGY (DAG. “F” ÉS KEMOT. “*C”) VAGY (DAG. “W2” ÉS KEMOT.
”*D”) VAGY ([DAG. “L” VAGY DAG. “M” VAGY DAG. “N”] ÉS KEMOT. “*E”)

VAGY (DAG. “P1” ÉS KEMOT. ”*F”) VAGY ([DAG. “I” VAGY DAG. “N” VAGY DAG. “Q”] ÉS KEMOT.
“*G”) VAGY ([DAG. “E1” VAGY DAG. ”F1” VAGY DAG. “G2”] ÉS KEMOT. ”*H”) VAGY (DAG. “M” ÉS

KEMOT. “*I”) VAGY (DAG. “N” ÉS KEMOT. “*J”)
VAGY ([DAG. “L” VAGY DAG. “M” VAGY DAG. “N” VAGY DAG. “O” VAGY DAG. “Q”] ÉS KEMOT. “*K”)

VAGY ([DAG. “C” VAGY DAG. “Q” VAGY DAG. “R”] ÉS KEMOT. “*L”) VAGY ([DAG. “N” VAGY DAG.
“O” VAGY DAG. “Q”] ÉS KEMOT. “*M”) VAGY (DAG. “Q” ÉS KEMOT. “*N”)

VAGY (DAG. “O” ÉS KEMOT. “*O”) VAGY (DAG. “T” ÉS KEMOT. “*P”) VAGY (DAG. “W” ÉS KEMOT.
“*Q”) VAGY ([DAG. “E1” VAGY DAG. ”F1” VAGY DAG. “G1” VAGY DAG. ”G2”] ÉS KEMOT. “*R”) VAGY

([DAG. “Z3” VAGY DAG. ”W3”] ÉS KEMOT. “*S”) VAGY (DAG. “S1” ÉS KEMOT ”*T”)
VAGY (DAG. “V1” ÉS KEMOT. ”*U”) VAGY (DAG. “Z2” ÉS KEMOT. ”*V”) VAGY ([DAG. “Z2” VAGY DAG.
”V1” VAGY DAG. “W4”] ÉS KEMOT. ”*W”) VAGY ([DAG. “Z” VAGY DAG. “K”] ÉS KEMOT. “*X”) VAGY

([DAG. “Z” VAGY DAG. “Z4” VAGY DAG. ”K”] ÉS KEMOT. “*Y”)
VAGY (DAG. “V” ÉS KEMOT. “*Z”) VAGY ([DAG. “Z” VAGY DAG. “Z4”] ÉS KEMOT. ”*AA”) VAGY

([DAG. “L2” VAGY DAG. ”M” VAGY DAG. “P”] ÉS KEMOT. “*BB”) VAGY ([DAG. “K1” VAGY DAG. ”W”]
ÉS KEMOT. “*CC”)

VAGY ([DAG. “S” VAGY DAG. “T”] ÉS KEMOT. “*DD”) VAGY (DAG. “R3” ÉS KEMOT. ”*EE”) VAGY
([DAG. “K2” VAGY DAG. ”W”] ÉS KEMOT “*FF”)

VAGY ([DAG. “I” VAGY DAG. “O” VAGY DAG. “P” VAGY DAG. “Q” VAGY DAG. “T”] ÉS KEMOT. “*HH”)
VAGY (DAG. “R” ÉS KEMOT. “*II”)

**** 99 959F Rosszindulatú daganat kemoterápiája “F”

DAGANATOK “C”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “D”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “E”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “E1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “F”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “F1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “G”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “G1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “G2”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “H”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “I”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

2008/40. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 6851



DAGANATOK “J”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “K”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “K1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “K2”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “L”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “L1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “L2”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “M”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “N”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “O”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “P”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “Q”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “R”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “S1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “T”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “U1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “V1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “W”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “W1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “W3”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “Z”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “Z2”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “Z3”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “Z4”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!
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KEMOTERÁPIÁK “*A”
KEMOTERÁPIÁK “*B”

7578* Kemoterápia, irinothecan 2 hetenkénti protokoll szerint
7586* Kemoterápia, irinothecan 3 hetenkénti protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK “*C”
KEMOTERÁPIÁK “*D”
KEMOTERÁPIÁK “*E”

7458* Kemoterápia, VNB+CBP protokoll szerint
KEMOTERÁPIÁK “*F”
KEMOTERÁPIÁK “*G”
KEMOTERÁPIÁK “*H”
KEMOTERÁPIÁK “*I”
KEMOTERÁPIÁK “*J”
KEMOTERÁPIÁK “*K”
KEMOTERÁPIÁK “*L”
KEMOTERÁPIÁK “*M”
KEMOTERÁPIÁK “*N”
KEMOTERÁPIÁK “*O”
KEMOTERÁPIÁK “*P”
KEMOTERÁPIÁK “*Q”
KEMOTERÁPIÁK “*R”
KEMOTERÁPIÁK “*S”
KEMOTERÁPIÁK “*T”
KEMOTERÁPIÁK “*U”
KEMOTERÁPIÁK “*V”
KEMOTERÁPIÁK “*W”
KEMOTERÁPIÁK “*Y”
KEMOTERÁPIÁK “*Z”

KEMOTERÁPIÁK “*AA”
KEMOTERÁPIÁK “*BB”
KEMOTERÁPIÁK “*CC”
KEMOTERÁPIÁK “*DD”
KEMOTERÁPIÁK “*EE”
KEMOTERÁPIÁK “*FF”
KEMOTERÁPIÁK “*GG”
KEMOTERÁPIÁK “*HH”

([DAG. “J” VAGY DAG. “W1”] ÉS KEMOT. ”*A”) VAGY (DAG. “F” ÉS KEMOT. “*B”)
VAGY ([DAG. “C” VAGY DAG. “I”] ÉS KEMOT. “*C”) VAGY ([DAG. “C” VAGY DAG. “I” VAGY DAG. “L2”

VAGY DAG. ”M” VAGY DAG. “Q”] ÉS KEMOT. “*D”)
VAGY (DAG. “I” ÉS KEMOT. “*E”) VAGY (DAG. “Q” ÉS KEMOT. “*F”) VAGY ([DAG. “C” VAGY DAG.

“O”] ÉS KEMOT. “*G”) VAGY ([DAG. “C” VAGY DAG. “Q” VAGY DAG. “R”] ÉS KEMOT. “*H”)
VAGY ([DAG. “L” VAGY DAG. “M” VAGY DAG. “P” VAGY DAG. “Q” VAGY DAG. “R”] ÉS KEMOT. “*I”)

VAGY ([DAG. “L1” VAGY DAG. ”M” VAGY DAG. “P” VAGY DAG. “R”] ÉS KEMOT. “*J”) VAGY (DAG. “J”
ÉS KEMOT. “*K”) VAGY (DAG. “Z3” ÉS KEMOT. ”*L”)

VAGY ([DAG. “Z3” VAGY DAG. ”W3”] ÉS KEMOT. “*M”) VAGY ([DAG. “Z2” VAGY DAG. ”V1”]
ÉS KEMOT. “*N”) VAGY (DAG. “G” ÉS KEMOT. “*O”) VAGY (DAG. “U1” ÉS KEMOT. ”*P”)

VAGY ([DAG. “Z” VAGY DAG. “Z4”] ÉS KEMOT. ”*Q”)
VAGY ([DAG. “Z” VAGY DAG. “Z4” VAGY DAG. ”K”] ÉS KEMOT. “*R”)

VAGY ([DAG. “K1” VAGY DAG. ”W”] ÉS KEMOT. “*S”) VAGY ([DAG. “K2” VAGY DAG. ”W”]
ÉS KEMOT. “*T”) VAGY (DAG. “E” ÉS KEMOT. “*V”)

VAGY ([“1”-ES TÍPUSKÉNT DAG. ”F” ÉS “3”-AS TÍPUSKÉNT DAG. ”W”] ÉS KEMOT. “*W”)
VAGY ([“1”-ES TÍPUSKÉNT DAG. ”N” ÉS “3”-AS TÍPUSKÉNT DAG. ”W”] ÉS KEMOT. “*U”)

VAGY ([DAG. “C” VAGY DAG. “H” VAGY DAG. “I” VAGY DAG. “P” VAGY DAG. “Q” VAGY DAG. “T”]
ÉS KEMOT. “*Y”) VAGY (DAG. “N” ÉS KEMOT. “*Z”)

VAGY ([DAG. “N” VAGY DAG. “O”] ÉS KEMOT. “*AA”)
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VAGY ([DAG. “C” VAGY DAG. “H” VAGY DAG. “I” VAGY DAG. “N” VAGY DAG. “P”
VAGY DAG. “Q” VAGY DAG. “T”] ÉS KEMOT. “*BB”) VAGY ([DAG. “L” VAGY DAG. “M”

VAGY DAG. “N” VAGY DAG. “Q”] ÉS KEMOT. “*CC”)
VAGY ([DAG. “E1” VAGY DAG. ”F1” VAGY DAG. “G1” VAGY DAG. ”G2”] ÉS KEMOT. “*DD”)

VAGY (DAG. “S1” ÉS KEMOT. ”*EE”) VAGY ([DAG. “I” VAGY DAG “Q”] ÉS KEMOT. “*FF”)
VAGY ([DAG. “I” VAGY DAG. “N”] ÉS KEMOT. “*GG”)

VAGY ([DAG. “C” VAGY DAG. “D” VAGY DAG. “O”] ÉS KEMOT. “*HH”)

**** 99 959G Rosszindulatú daganat kemoterápiája “G”

DAGANATOK “C”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “D”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “F”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “G”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “H”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “I”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “I2”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “J”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “L”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “L2”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “L4”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “L5”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “M”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “N”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “O”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “P1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “Q”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “R”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “R1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “S”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!
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DAGANATOK “T”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “T1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “U1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “V”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “V1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “W1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “W3”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “Z”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “Z2”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “Z3”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “Z4”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

KEMOTERÁPIÁK “*A”
KEMOTERÁPIÁK “*B”
KEMOTERÁPIÁK “*C”
KEMOTERÁPIÁK “*D”

7438* Kemoterápia, CDDP+VNB/A protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK “*E”
KEMOTERÁPIÁK “*F”
KEMOTERÁPIÁK “*G”
KEMOTERÁPIÁK “*H”

7162* Kemoterápia, TOPO/C protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK “*I”
KEMOTERÁPIÁK “*J”
KEMOTERÁPIÁK “*K”
KEMOTERÁPIÁK “*L”
KEMOTERÁPIÁK “*M”
KEMOTERÁPIÁK “*N”
KEMOTERÁPIÁK “*O”
KEMOTERÁPIÁK “*P”
KEMOTERÁPIÁK “*Q”
KEMOTERÁPIÁK “*R”
KEMOTERÁPIÁK “*S”
KEMOTERÁPIÁK “*T”
KEMOTERÁPIÁK “*U”
KEMOTERÁPIÁK “*V”
KEMOTERÁPIÁK “*W”
KEMOTERÁPIÁK “*X”
KEMOTERÁPIÁK “*Y”
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7046* Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint

([DAG. “I” VAGY DAG. “N” VAGY DAG. “Q”] ÉS KEMOT. “*A”)
VAGY ([DAG. “I” VAGY DAG. “L5” VAGY DAG. ”T”] ÉS KEMOT. “*B”)

VAGY (DAG. “N” ÉS KEMOT. “*C”) VAGY (DAG. “I” ÉS [KEMOT. “*D” VAGY KEMOT. “Q”])
VAGY ([DAG. “I” VAGY DAG. “L2” VAGY DAG. ”M”] ÉS KEMOT. “*E”)
VAGY ([DAG. “I2” VAGY DAG. ”R” VAGY DAG. “V”] ÉS KEMOT. “*F”)
VAGY ([DAG. “L” VAGY DAG. “M” VAGY DAG. “N”] ÉS KEMOT. “*G”)
VAGY (DAG. “Q” ÉS KEMOT. “*H”) VAGY (DAG. “P1” ÉS KEMOT. ”*I”)

VAGY (DAG. “M” ÉS KEMOT. “*J”) VAGY ([DAG. “J” VAGY DAG. “W1”] ÉS KEMOT. ”*K”)
VAGY ([DAG. “L2” VAGY DAG. ”M” VAGY DAG. “N”] ÉS KEMOT. “*L”) VAGY ([DAG. “Q” VAGY DAG.
“R”] ÉS KEMOT. “*M”) VAGY ([DAG. “L” VAGY DAG. “M”] ÉS KEMOT. “*N”) VAGY ([DAG. “Z3” VAGY

DAG. ”W3”] ÉS KEMOT. “*O”) VAGY ([DAG. “Z2” VAGY DAG. ”V1”] ÉS KEMOT. “*P”)
VAGY ([DAG. “Z” VAGY DAG. “Z4”] ÉS KEMOT. ”*R”) VAGY (DAG. “R1” ÉS KEMOT. ”*S”)

VAGY ([DAG. “I2” VAGY DAG. ”R”] ÉS KEMOT. “*T”)
VAGY ([DAG. “I” VAGY DAG. “S” VAGY DAG. “T1”] ÉS KEMOT. ”*U”)

VAGY ([DAG. “C” VAGY DAG. “D” VAGY DAG. “H” VAGY DAG. “L4” VAGY DAG. ”M” VAGY DAG. “O”]
ÉS KEMOT. “*V”) VAGY (DAG. “G” ÉS KEMOT. “*W”) VAGY (DAG. “U1” ÉS KEMOT. ”*X”)

VAGY (DAG. “F” ÉS KEMOT. “*Y”)

**** 99 959H Rosszindulatú daganat kemoterápiája “H”

DAGANATOK “F”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “G”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “G2”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “I”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “I2”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “J”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “K”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “L”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “L2”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “M”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “N”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “P”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “Q”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “R”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “R2”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!
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DAGANATOK “S”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “T”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “T1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “V”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “V1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “W1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “W3”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “Z”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “Z3”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “Z4”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

KEMOTERÁPIÁK “*A”

7046* Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint
KEMOTERÁPIÁK “*B”
KEMOTERÁPIÁK “*C”

7162* Kemoterápia, TOPO/C protokoll szerint
7342* Kemoterápia, TOPO/A protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK “*E”
KEMOTERÁPIÁK “*F”
KEMOTERÁPIÁK “*G”
KEMOTERÁPIÁK “*H”
KEMOTERÁPIÁK “*I”
KEMOTERÁPIÁK “*J”
KEMOTERÁPIÁK “*K”
KEMOTERÁPIÁK “*L”
KEMOTERÁPIÁK “*M”
KEMOTERÁPIÁK “*N”
KEMOTERÁPIÁK “*O”
KEMOTERÁPIÁK “*P”
KEMOTERÁPIÁK “*Q”
KEMOTERÁPIÁK “*R”
KEMOTERÁPIÁK “*S”
KEMOTERÁPIÁK “*T”
KEMOTERÁPIÁK “*U”
KEMOTERÁPIÁK “*V”
KEMOTERÁPIÁK “*W”
KEMOTERÁPIÁK “*X”
KEMOTERÁPIÁK “*Y”
KEMOTERÁPIÁK “*Z”
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(DAG. “F” ÉS KEMOT. “*A”) VAGY ([DAG. “I” VAGY DAG. “T”] ÉS KEMOT. “*B”)
VAGY (DAG. “Q” ÉS KEMOT. “*C”) VAGY (DAG. “M” ÉS KEMOT. “*E”) VAGY ([DAG. “J”

VAGY DAG. “M” VAGY DAG. “W1”] ÉS KEMOT. ”*F”)
VAGY (DAG. “W3” ÉS KEMOT. ”*G”) VAGY (DAG. “V” ÉS KEMOT. “*H”)

VAGY ([DAG. “J” VAGY DAG. “M” VAGY DAG. “W1”] ÉS KEMOT. ”*I”) VAGY (DAG. “V1” ÉS KEMOT.
”*J”) VAGY (DAG. “G” ÉS KEMOT. “*K”) VAGY (DAG. “G2” ÉS KEMOT. ”*L”)

VAGY ([DAG. “G2” VAGY DAG. ”I” VAGY DAG. “N” VAGY DAG. “Q” VAGY DAG. “T”] ÉS KEMOT.
“*M”) VAGY ([DAG. “I2” VAGY DAG. ”R”] ÉS KEMOT “*N”) VAGY ([DAG. “I2” VAGY DAG. ”R”

VAGY DAG. “R2” VAGY DAG. ”S” VAGY DAG. “T1”] ÉS KEMOT. ”*O”)
VAGY ([DAG. “I” VAGY DAG. “S” VAGY DAG. “T1”] ÉS KEMOT. ”*P”) VAGY ([DAG. “I”
VAGY DAG. “N” VAGY DAG. “Q”] ÉS KEMOT. “*Q”) VAGY (DAG. “I” ÉS KEMOT. “*R”)

VAGY (DAG. “N” ÉS KEMOT. “*S”) VAGY ([DAG. “Z3” VAGY DAG. ”W3”] ÉS KEMOT. “*T”)
VAGY ([DAG. “J” VAGY DAG. “W1”] ÉS KEMOT. ”*U”) VAGY ([DAG. “L”

VAGY DAG. “M” VAGY DAG. “N”] ÉS KEMOT. “*V”) VAGY ([DAG. “Z” VAGY DAG. “K”] ÉS KEMOT.
“*W”) VAGY ([DAG. “Z” VAGY DAG. “Z4” VAGY DAG. ”K”] ÉS KEMOT. “*X”)

VAGY ([DAG. “L2” VAGY DAG. ”M” VAGY DAG. “P”] ÉS KEMOT. “*Y”)
VAGY ([DAG. “Z” VAGY DAG. “Z4”] ÉS KEMOT. ”*Z”)

**** 99 959I Rosszindulatú daganat kemoterápiája “I”

DAGANATOK “C”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “D”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “E”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “E1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “F”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “F1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “G”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “G2”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “H”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “I”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “J”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “K”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “M”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “N”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “O”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!
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DAGANATOK “O1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “Q”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “R1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “T”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “V”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “W1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “W3”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “Z”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “Z3”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

KEMOTERÁPIÁK “*A”
KEMOTERÁPIÁK “*B”

7578* Kemoterápia, irinothecan 2 hetenkénti protokoll szerint
7586* Kemoterápia, irinothecan 3 hetenkénti protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK “*C”
KEMOTERÁPIÁK “*E”

7342* Kemoterápia, TOPO/A protokoll szerint
7367* Kemoterápia, TOPO/B protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK “*F”
KEMOTERÁPIÁK “*H”
KEMOTERÁPIÁK “*I”
KEMOTERÁPIÁK “*J”
KEMOTERÁPIÁK “*K”
KEMOTERÁPIÁK “*L”
KEMOTERÁPIÁK “*M”
KEMOTERÁPIÁK “*N”
KEMOTERÁPIÁK “*O”
KEMOTERÁPIÁK “*P”
KEMOTERÁPIÁK “*Q”
KEMOTERÁPIÁK “*R”
KEMOTERÁPIÁK “*S”

7430* Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/A protokoll szerint
KEMOTERÁPIÁK “*T”
KEMOTERÁPIÁK “*U”
KEMOTERÁPIÁK “*V”
KEMOTERÁPIÁK “*W”
KEMOTERÁPIÁK “*X”
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7439* Kemoterápia, CX protokoll szerint
7440* Kemoterápia, ECX protokoll szerint

(DAG. “N” ÉS KEMOT. “*A”) VAGY (DAG. “F” ÉS KEMOT. “*B”) VAGY ([DAG. “I” VAGY DAG. “T”]
ÉS KEMOT. “*C”) VAGY (DAG. “Q” ÉS KEMOT. “*E”) VAGY (DAG. “I” ÉS KEMOT. “*F”)

VAGY (DAG. “V” ÉS KEMOT. “*H”) VAGY ([DAG. “J” VAGY DAG. “M” VAGY DAG. “W1”]
ÉS KEMOT. ”*I”) VAGY ([DAG. “Z3” VAGY DAG. ”V” VAGY DAG. “W3”] ÉS KEMOT. ”*J”)

VAGY ([DAG. “Z” VAGY DAG. “K”] ÉS KEMOT. “*K”)
VAGY (DAG. “G2” ÉS KEMOT. ”*L”) VAGY ([DAG. “N” VAGY DAG. “O” VAGY DAG “O1”]

ÉS KEMOT. ”*M”) VAGY ([DAG. “I” VAGY DAG. “R1”] ÉS KEMOT. ”*N”)
VAGY ([DAG. “I” VAGY DAG. “N”] ÉS KEMOT. “*O”)

VAGY ([DAG. “D” VAGY DAG. “E” VAGY DAG. “G”] ÉS KEMOT. “*P”)
VAGY ([DAG. “F” VAGY DAG. “N”] ÉS KEMOT. “*Q”) VAGY ([DAG. “N” VAGY DAG. “Q”] ÉS KEMOT.

“*R”) VAGY ([DAG. “C” VAGY DAG. “H”] ÉS KEMOT “*S”) VAGY (DAG. “M” ÉS KEMOT. “*T”)
VAGY ([DAG. “E1” VAGY DAG. ”F1” VAGY DAG. “I”] ÉS KEMOT. “*U”) VAGY ([DAG. “Z3” VAGY

DAG. ”W3”] ÉS KEMOT. “*V”) VAGY (DAG. “G” ÉS KEMOT. “*W) VAGY (DAG. ”E” ÉS KEMOT. “*X”)

**** 99 959J Rosszindulatú daganat kemoterápiája “J”

DAGANATOK “F”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “G2”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “I”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “J”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “M”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “N”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “Q”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “W1”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

KEMOTERÁPIÁK “*A”
KEMOTERÁPIÁK “*C”

7367* Kemoterápia, TOPO/B protokoll szerint
KEMOTERÁPIÁK “*D”
KEMOTERÁPIÁK “*E”
KEMOTERÁPIÁK “*F”
KEMOTERÁPIÁK “*G”

(DAG. “N” ÉS KEMOT. “*A”) VAGY (DAG. “Q” ÉS KEMOT. “*C”) VAGY ([DAG. “I”
VAGY DAG. “N”] ÉS KEMOT. “*D”) VAGY (DAG. “F” ÉS KEMOT. “*E”) VAGY (DAG. “G2”
ÉS KEMOT. ”*F”) VAGY ([DAG. “J” VAGY DAG. “M” VAGY DAG. “W1”] ÉS KEMOT. ”*G”)

**** 99 959K Rosszindulatú daganat kemoterápiája “K”

DAGANATOK “F”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “L6”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!
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DAGANATOK “N”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

DAGANATOK “W”
A kódlistát lásd kiemelve a fõcsoport elején!

KEMOTERÁPIÁK “*A”
KEMOTERÁPIÁK “*B”
KEMOTERÁPIÁK “*C”
KEMOTERÁPIÁK “*D”

7449* Kemoterápia, Cetuximab(2W)+FOLFIRI protokoll szerint

(DAG. “N” ÉS KEMOT. “*A”) VAGY (DAG. “F” ÉS KEMOT. “*B”) VAGY (DAG. “L6” ÉS KEMOT. ”*C”)
VAGY (DAG. “F” ÉS DAG. “W” ÉS KEMOT. “*D”)
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A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 73. § (1) bekezdése alapján – az eddig közzétetteken kívül –

az alábbi elveszett, megsemmisült gépjármûtörzskönyvek sorszámát teszi közzé

442564D
513903A
007943F
266666H
976205G
244672D
389352E
487818B
760030F
212571E
579020E
590872B
440660E
108789D
525997F
147001A
681042H
631574B
997787C
009218E
167909D
356114B
651123B
718701B
580716G
626523C
256627F
962511H
678146G
720729B
096448I
970472E
184044F
410582E

345644G
461997C
368297E
055324A
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312605H
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304889E
571291H
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321714E
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900288E
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123407A
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532646A
969341G
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704139C
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739458C
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033252F
050137G
277348B
774388C
607193C
860170A
665803G
436758E
966090B
921506F
916394A
242793E
267446A
617845B
567853H
159469D
600872F
345745A
325711B
106952G
461976G

719486E
065440I
814989C
757605H
339631C
610622F
966526G
285725B
088766A
728696A
589259G
458948H
117222F
432535C
672648E
352695G
657355H
335327F
174836G
590380A
326967E
417882C
091860A
826872B
546074H
969583F
335295I
785522A
237318D
156284C
564471E
834514E
498377H
197348B
064742I
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959695E
728185E
158653I
338109A
464115E
697687E
509413C
996280C
922421G
577621C
556945D
723470C
563487B
111392E
566833C
384101H
524099D
761075G
031755H
041903A
049970D
364223E
894442A
315973G
829865A
301698A
947135C
264944D
236060H
232945C
098338A
241222G
574574E
104637G

788391E
334554D
315583F
176015F
864915B
759645G
047577B
941641C
442941H
568473D
000781B
766553G
455585A
354247H
472076H
941754E
615201C
333704B
594598D
909261A
003944B
013902G
119064H
669309H
956808A
970983G
853188E
300009D
966399E
522979C
531434F
552745E
948859H
344464H
306536B
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Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala



A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye*

Közlemény
a hatósági alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkezõ gazdálkodószervezetekrõl

I. A 3/1998. (I. 12.) IKIM rendelet alapján kiállított, érvényes hatósági alkalmassági bizonyítványok jegyzéke

Az egyes hegesztett szerkezetek gyártását végzõ gazdálkodószervezetek alkalmasságának igazolásáról szóló 3/1998.
(I. 12.) IKIM rendelet elõírásai alapján a mûszaki-biztonsági felügyeletet ellátó szervezet hatáskörébe tartozó berende-
zések hegesztésére jogosító, 2008. január 1-jén érvényes hatósági bizonyítvánnyal rendelkezõ gazdálkodószervezetek
jegyzéke a következõ.

A jegyzék közzététele a rendelet 4. §-ának elõírása alapján került sor.

Név Cím

2 T Tervezõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2700 Cegléd, Külsõ-Kátai út 96.

ACIS Benzinkúttechnika Kft. 2040 Budaörs, Gyár u. 2.

ACTIVE Szolgáltató Bt. 4551 Nyíregyháza-Oros, Diák u. 18.

ÁCSK Kft. 2100 Gödöllõ, Palotakert 11.

AGROGÉP Gépgyártó Kft. 4461 Nyírtelek, Petõfi S. u. 3.

AK-S Kft. 1158 Budapest, Késmárk u. 8–10.

ALSTOM Power Hungária Rt. 1138 Budapest, Váci út 152–156.

Általános Szerelõipari Kft. 5380 Tiszaújváros, Lévay u. 24.

ALTERRA Építõipari Kft. 1103 Budapest, Sibrik Miklós út 30.

AMBA Gyár- és Gépszerelõ Vállalkozási Kft. 8200 Veszprém, Tímár u. 3/B.

AQUA-NÍVÓ Víz- és Hõtechnikai Kft. 9700 Szombathely, Olimpia u. 13.

ATÁD-TECHNIK Kft. 7562 Segesd, Kossuth L. u. 108.

ATEV Rt. 1097 Budapest, Illatos út 23.

BAINIT Kft. 1182 Budapest, Tarkõ u. 34/B

Bakonyi Erõmû Zrt. Erõmûvi Igazgatóság 8401 Ajka-Gyártelep

BAV Kft. 2800 Tatabánya, Eötvös u. 11

BC-Ongromechanika Vegyipari Gépgyártó és Kivitelezõ Kft. 3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.

Berépszer Kft. 3516 Miskolc, Simándi P. u. 4.

BÉTA-THERM Kft. 7562 Segesd, Kossuth L. u. 90.

Biopetrol Környezettechnikai Kft. 6726 Szeged, Thököly út 85.

BIS Hungary Kft. 1106 Budapest, Akna u. 2–4.
3580 Tiszaújváros, Vegyészek u. 8.

BIS Hungary Kft. 2442 Százhalombatta, Erõmû út 2–4.

BIS Hungary Kft. Export Igazgatóság Központ: 1106 Budapest, Akna u. 2–4.
Telephely: 8184 Balatonfûzfõ, Papkeszi u. Hrsz.: 1500/23

BorsodChem Zrt., központi karbantartó üzem 3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.

CÉL-IPARI Kft. 1063 Budapest, Szondi u. 44/A
Központ: 5000 Szolnok, Mártírok útja 2.
Telephely: 5000 Szolnok, Vésõ út 20–24.

CHEMORIENS Kft. 1238 Budapest, Grassalkovich út 10.

CH-PLUSSZ 2000 Kft. 6750 Algyõ, Külterület hrsz.: 01761/6
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Név Cím

CIKO Környezetvédelmi és Szolg. Bt. 6600 Tiszaalpár, Ady E. u. 58.

CM Szolgáltató Kft. 8500 Pápa, Juhar u. 2.

COOL-TECHNIQUE Kft. 1104 Budapest, Kada u. 114/B

COOPTECH Kft. 2330 Dunaharaszti, Soroksári út 9.

Cseh és Társai Kft. 4200 Hajdúszoboszló, Ady Endre u. 87.

CSÕ-2000 Kft. 5000 Szolnok, Ady E. út 6–8.

CSÕFÉM-SZER Kft. 4033 Debrecen, Kisfaludy u. 27.

Csuzi Antal e.v. 6237 Kecel, Tavasz u. 5.

D.C. Gépészeti Szerelõ és Karbantartó Kft. 7030 Paks, Kölesdi u. 46.

DELTA GÁZ 2000 Kft. 8449 Magyarpolány, Hegyalja utca 1.

D-GESZTORBAU Ipari és Kereskedelmi Kft. 3574 Bõcs, József Attila u. 16.

DH Szerviz Kft. 4028 Debrecen, Tüzér u. 4.

DIMER Termelõ Szolgáltató és Kereskedõ Kft. 2890 Tata, Szõgyéni út 1/A

DKG-EAST Zrt. 8800 Nagykanizsa, Vár u. 9.

DOBSTADT Kft. 7044 Nagydorog, Bartók B. u. 7.

DONAUWERK Kft. 1097 Budapest, Illatos út 19–23.

DUNAFERR ENERGIASZOLGÁLTATÓ Kft. 2400 Dunaújváros, Vasmû tér 1–3.

DUNAFERR Energiaszolgáltató Kft. miskolci fióktelep 3540 Miskolc, Vasgyári u. 43.

DUNAFERR Fejlesztõ és Karbantartó Kft. 2400 Dunaújváros, Vasmû tér 1–3.

Dunamenti Erõmû Zrt. 2440 Százhalombatta, Erõmû u. 2.

Duna-Mount 2003 Ipari és Szolgáltató Kft. 2428 Kisapostag, Meggyvágó u. 16.

E.ON EÜT Erõmû-üzemeltetõ és Szolgáltató Kft. 4030 Debrecen, Mikepércsi u. 1.

Egerfém Kft. 3394 Egerszalók, 081/4 hrsz.

ÉL-TEAM Kft. 2220 Vecsés, Budai N. Antal u. 74.

ÉLBER Kft. 6090 Kunszentmiklós, Rákóczi u. 62.

ELPO Mérnöki és Szolgáltató Kft. 1039 Budapest, Ady Endre u. 12.

ENER-G Energia Technológia Zrt. 1106 Budapest, Jászberényi út 24–36.

ENER-G Energia Technológia Zrt. 1106 Budapest, Jászberényi út 24–36.

ENERGIA Kazánjavító Kft. 6723 Szeged, Hajós u. 8.

ENERGOCOOP Kft. 4400 Nyíregyháza, Tompa M. u. 12.

ENERGOPROMPT Kft. 1111 Budapest, Sztoczek u. 19.

ENERGOSZERVIZ Kft. 4031 Debrecen, Határ út 28/A

ENGVIN Kft. 6791 Szeged, Kamilla u. 64.

ENSZER Kft. 1038 Budapest, Gyöngyvirág u. 60.

Építõipari Kivitelezõ és Felújítást Végzõ Kft. 7030 Paks, Gagarin u. 1.

Erõmû-Variant Ipari Szolgáltató Kft. 2510 Dorog, Esztergomi út 17.

EU ARK Mérnökség Kft. 3561 Felsõzsolca, Petõfi út 20.

EURO-NORP HARCON Szerelõipari és Kereskedelmi Zrt. 1149 Budapest, Angol u. 30.

EXTRAKARB Kft. 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 6.

FADDIKORR Kft. 6413 Kunfehértó, IV. körzet 27.

FEKORAL International Kft. 7634 Pécs, Szentlõrinci út 15.

Fém- és Mûanyagfeldolgozó Kft. 4150 Püspökladány, Kolozsvári u. 2.

FÉMSZER ’97 Kft. 4033 Debrecen, Szitás u. 8.

FERROLEX Építõ, Szerelõ, Kereskedõ és Szolgáltató Kft. 2400 Dunaújváros, Bocskai út 6.

Fodor Gáz Kft. 4400 Nyíregyháza, Ady E. u. 14.

FORCE Kft. 1107 Budapest, Basa u. 20.

FT Vulc-Man Kft. 3700 Kazincbarcika, Gépész u. 23.
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Név Cím

Gál és Társai Kft. 3586 Sajóörös, Kossuth út 58/A
Telephelyek: 3580 Tiszaújváros, Ipari Park, Huszár Andor út
3580 Tiszaújváros, MOL Nyrt. TIFO

GANZ ACÉL Zrt. 1089 Budapest, Golgota u. 6.

Ganz Danubius Hungarosteel Kft. 1036 Budapest, Viador u. 7.

GÁZKAR Kft. 1022 Budapest, Lorántffy Zs. u. 2.

Generál-Westing Kft. 9730 Kõszeg, Malomárok u. 25.

GEOPROTECT Kft. 1116 Budapest, Temesvár u. 20.

GÉPKAR Kft. 7030 Paks, Vasút u. 2.

GÉP-MONT Kft. 2440 Százhalombatta, Olajmunkás út 1.

GlobálTech Kereskedelmi, Szolgáltató és Koordinációs Kft. 3580 Tiszaújváros, Ipartelep 21. 12/1. hrsz.

GlobálTech Kft. 3580 Tiszaújváros, Ipartelep 2112/1 hrsz.

Gönczi és Fia Lakatosipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. székhely: 1044 Budapest, Ipari park u. 9.
telephely: 5340 Kunhegyes, Tiszaszentimrei u. 13.
5340 Kunhegyes, Széchenyi u. 32.

GYÉMÁNT-NET Kft. 4100 Berettyóújfalu, 5862 hrsz., Nyugati úti ipari park

GYORSSZER PLUSZ Kft. Kft. 7200 Dombóvár, Molnár Gy. u. 23.

GYVG KANIZSA TECHNOLÓGIAI GÉP- és CSÕSZERELÕ Kft. 8800 Nagykanizsa, Csengery u. 113.

HAJDÚFLEX Kereskedelmi Szolgáltató és Mérnöki Kft. 4026 Debrecen, Jókai u. 2.

HAMARSZER Bt. 7636 Pécs, Gadó u. 12.

HINKE Kft. 7090 Tamási, Szabadság u. 91.

HÕTECHNIKA-ÉSZAK Építõ és Kereskedelmi Kft. 3793 Sajóecseg, hrsz.: 08/10

HT Speciál 2000 Kft. 1194 Budapest, Iparos u. 7.

Hundeola Stahl Kft. 2840 Oroszlány, Majki u. 6.

HUNGISZER Kft. 6750 Algyõ, Berek u. 31.

I.M.H. Kft. 2400 Dunaújváros, Kossuth L. u. 16.

I.M.H. Szerelõipari Kft. 2400 Dunaújváros, Kossuth L. u. 16.

IGN MONTIVO Vállalkozási, Szerelési és Karbantartási Kft. 7030 Paks, Nyárfa u. 2.

IMO Hungária MS Kft. 3530 Miskolc

IMO Hungária MS Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 5.

INFRASERVICE Kft. 2151 Fót, Czuczor G. u. 15.

INTERN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3527 Miskolc, Vásárhelyi Pál u. 6.

IPC–SVG Kft. 3100 Salgótarján, Rákóczi u. 41.

Ipolyvölgye MG. Szövetkezet ipari ágazat 2635 Vámosmikola, Bem u. 12.

ISD POWER Kft. 2400 Dunaújváros, Vasmû tér 1–3.

ISD Power Kft. 3540 Miskolc, Vasgyári u. 43.

JUSZTIN és FIA Kazángyártó és Kereskedelmi Kft. 5900 Orosháza, Bem József u. 6.

Kalor-Center Kft. 1106 Budapest, Maglódi út 6.

KALORSZER Kft. 2085 Pilisvörösvár, Hunyadi u. 65.

Kazánjavító 83 Kft. 6000 Kecskemét, Március 15. u. 53.

KAZÁN-JAVSZER Kft. 1105 Budapest, Nyitra u. 20.

KAZÉP – SÁNDOR és ABONYI Kazán-, Gépgyártó,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

5900 Orosháza, Csorvási út 68.

KAZÉP Kazánjavító és Szerelõ Kft. 5900 Orosháza, Vásárhelyi út 55–57.

KAZÉP Lángtechnika Kft. 5900 Orosháza, Dózsa György u. 35.

Kazép-Lángtechnika Kft. 9700 Szombathely, Kolozsvár u. 11/A

Keviépszer Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 18.

KIM – TECH Kft. 4095 Folyás, Felszabadulás u. 11/A
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Kiskun-Meridián Zrt. 6100 Kiskunfélegyháza, III. körzet 173.

KÓPIS és TÁRSA Kft. 7030 Paks, Vasút u. 10.

KOREL Kft. 2030 Érd, Budafoki u. 10.

KORRTECH Épületgépészeti Kivitelezõ, Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft.

Iroda: 4024 Debrecen, Rákóczi u. 37.
Telephely: 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 14.

Kovács & Török Kft. 1142 Budapest, Sárrét park 7/B

KÖZMÛ – TESZT Kft. 1148 Budapest, Kaffka Margit u. 28.

KRAFTSZER Kft. 1139 Budapest, Lomb u. 23–27.

KRISTÓ Csõszerelõ Kft. 2451 Ercsi, Móricz Zsigmond u. 19.

KVV Kõolajvezeték-építõ Zrt. 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 207.

LINDE GÁZ Magyarország Rt. 9653 Répcelak, Carl von Linde u. 1.

MAGNET Tartálygyártó Kft. 7342 Mágocs, Kültelek 22.

MAGYAR CUKOR Zrt. 1112 Budapest, Budaörsi út 161. Telephely: 9443 Petõháza, Kinizsi u.6.

MAL Magyar Alumínium Termelõ és Kereskedelmi Rt. timföld
ágazat bauxitbányászati ágazat

8401 Ajka, Gyártelep, hrsz.: 598

MAL Magyar Alumínium Termelõ és Kereskedelmi Rt. timföld
ágazat

8401 Ajka, Gyártelep, hrsz.: 598

MATERIÁL Vegyipari Szövetkezet 1239 Budapest, Ócsai út 10.

Mátészalkai Szerelvénygyártó Kft. 4700 Mátészalka, Jármi út 55.

Mátra Cukor Zrt. szolnoki telephely 5000 Szolnok, Gyökér u. 10.

Mátrafûtõber Épületgépészeti Kft. 3070 Bátonyterenye, Orgona u. 1–3.

MÁTRAI Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft. 3272 VISONTA, Erõmû út 11.

MÁV Vagon Kft. 8000 Székesfehérvár, Takarodó út 1.

MÉDIA STAR Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3780 Ládbesenyõ, Rákóczi út 53.

MEGAKALOR Kazángyártó és Szolgáltató Kft. 1151 Budapest, Csomád út 52.

MÉLYÉPSZER Kft. 1112 Budapest, Törökbálinti út 20.

METAL WORKER Építõipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2426 Baracs, Liget sor 32/A.

Miskolci Hõszolgáltató Kft. 3534 Miskolc, Gagarin u. 52.

MISTRAL-MATEN WEST Kft. 2900 Komárom, Tamási Áron u. 19.

MULTI Kft. 1037 Budapest, Laborc u. 2/A

MULTINOX Kft. 1103 Budapest, Kada u. 32/B

Muntyán és Társai Bt. 5600 Békéscsaba, Sirály köz 7.

New Konstruktív Kft. 8900 Zalaegerszeg, Hock J. u. 60.

NOVA-ALPIN Építõipari és Szolgáltató Kft. 3762 Szögliget, Szabadság tér 7.

OROSTHERM Mérnökszolgálati és Szerelõipari Kft. 5900 Orosháza, Bajnok u. 3.

OVIT Zrt. Karbantartási Igazgatóság, atomerõmûvi
üzletágigazgatóság

7030 Paks, Dankó Pista u. 1.

8 OVIT Zrt. Karbantartási Igazgatóság, atomerõmûvi
üzletágigazgatóság és vértesi szakág

7030 Paks, Dankó Pista u. 1.

PAGÉPSZER Gép- és Gyárszerelõ Kft. 7100 Szekszárd, Augusz I. u. 9–11.

Pannon Petroleum Szénhidrogénipari Szolgáltató Kft. 8981 Gellénháza, Kossuth u. 2–4.

PANNONPOWER RT. 7630 Pécs. Edison u. 1. 7612 Pf. 19

PANTECH Kft. 2440 Százhalombatta, MOL Nyrt. – 1. Ipartelep

PARÁZS Szolgáltató Kft. 2330 Dunaharaszti, Deák F. u. 30.

PARTNER Kft. 7030 Paks, Vasút u. 2.

Pátria Gáz Kft. 7636 Pécs, Gadó u. 12.

PCI Ipari Autimatizálási Fõvállalkozó és Kivitelezõ Zrt. 2443 Százhalombatta, Pf. 11.

PENTSTAR Service Kft. 2440 Százhalombatta, MOL Nyrt. Ipartelep 19. ép.
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Pereces Oil Szerviz Kft. 3530 Miskolc, Bihari út 3.

PÉTÁV Pécsi Távfûtõ Kft. 7623 Pécs, Tüzér u. 18–20.

PETROL Kft. 1047 Budapest, Fóti út 43.

PIROGOLD Kft. 2162 Õrbottyán, Arany J. u. 320/2

Privát Techno-Szer Kft. 3599 Sajószöged, Kodály út 1.

Prompt’94 Kft. 3263 Domoszló, Ságvári u. 44.

PROPÁN ’93 Kft. 4200 Hajdúszoboszló, Szováti u. 4.

QPLAN Hûtéstechnikai Tervezõ és Szolgáltató Kft. 1037 Budapest, Bécsi út 240/B

QUICK 2000 Kft. 4440 Tiszavasvári, Kossuth u. 69/1.

RÁBTHERM Fûtés-, Klíma-, Tüzeléstechnikai Szerviz
és Szolgáltató Kft.

9024 Gyõr, Pápai u. 21.

RAJNA-BAU Kft. 3531 Miskolc, Kiss Ernõ út 23.

Ratio Homini Kft. 1151 Budapest, Alag u. 9.

ROHÉ Hungária Kft. 1158 Budapest, Késmárk u. 9.

ROZMARING – SZALÓ Kft. 2533 Miskolc, Lorántffy Zs. u. 30.

SADE-Magyarország Mélyépítõ Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 72–74.

SÉDEX Szerelõ és Szolgáltató Kft. 8400 Ajka, Kossuth u. 17.

SIEMENS Erõmûtechnika Kft. 1158 Budapest, Késmárk u. 24–28.

SILVO Zrt. 1037 Budapest, Õzsuta u. 129.

ST Kazán-Technika Kft. 1108 Budapest, Harmat u. 174.

STAHL Acélszerkezet Gyártó és Szerelõ Kft. 3791 Sajókeresztúr, Ipartelep

STEEL XXI. Kft. 3036 Gyöngyöstarján, István út 29.

STEELCORP Kft. 4029 Debrecen, Csapó u. 42.

STORATHERM Kft. 7634 Pécs, Magyarürögi út 33/1.

Strang Szerelõipari Rt. 5600 Békéscsaba, Õszi u. 1.

Stumpf és Társai Ipari és Kereskedelmi Kft. 8400 Ajka, Fenyõ u. Hrsz: 2233

SÜD-ALI Alumínium Szerkezetek Kft. 6800 Hódmezõvásárhely, Makói út

SVG-2000 Vegyipari Gépgyár Kft. 3100 Salgótarján, Rákóczi u.141.

SYSTEMA ® Kft. 1114 Budapest, Szabolcska M. u. 2/B

SZAKSZER 88 Szak- és Szerelõipari Kft. 2400 Dunaújváros, Béke tér 3.

Székesfehérvári Fûtõerõmû Kft. 8000 Székesfehérvár, Királysor 1/B

SZEPIKO Kft. 6753 Szeged, Napsugár u. 6.

Sze-Po Kft. 3121 Somoskõújfalu, Szondi u. 23/A

SZERSZIG Ker. és Szolg. Kft. 2440 Százhalombatta, MOL Rt. 1. telep 32.

SZETT Kft. 2000 Szentendre, Kálvária tér 5.

TAMAX Építõ és Szerelõ Kft. 1222 Budapest, Nagytétényi út 48.

Tank-Service Kft. 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Szabó Lõrinc u. 47.
3561 Felsõzsolca, Petõfi u. 20.

TANK-SZER Kft. 7400 Kaposvár, Jutai u. 37.

TANK-SZER Kft. 7400 Kaposvár, Jutai u. 37.

Tatabánya Erõmû Kft. 2800 Tatabánya, Vájár köz 2.

TECHNOIR Kft. 1161 Budapest, Nefelejcs u. 3.

TECHNOKOORD Koordinációs és Szolgáltató Kft. székhelye: 4097 Tiszagyulaháza, Zrínyi u. 5/A
levélcíme: 2440 Százhalombatta, Liszt Ferenc sétány 1. I/4.

Techno-Produkt Kft. 2510 Dorog, Esztergomi út 14.

TECHNOSZER Kft. 8981 Gellénháza, Olajbányász krt. 9/1.

TECHNOSZER Kkt. 2120 Dunakeszi, Barátság útja 41.

TECHSZERVIZ Kft. 4029 Debrecen, Csapó u. 42.
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TECTUM Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft. 1118 Budapest, Torbágy u. 13.

TEJSZOLG Szentes Kft. 6600 Szentes, Nagynyomás 16.

TEMPÓ Kúttechnika Kft. 4400 Nyíregyháza, Északi krt. 13.

Termofarm Propán/Butángáz Szolg. Ker. Kft. 6065 Lakitelek, Ugi út 38.

TERMOSZERVIZ Kft. 8800 Nagykanizsa, Csengery u. 113/B

TERRA-21 Kft. 2016 Leányfalu, Móricz Zs. út 34.

Thermoszerviz Kft. 6720 Szeged, Brüsszeli krt. 8.

THERMO-VARIANT Kft. 8449 Magyarpolány, Ady E. u. 12.

TIGÉP Tiszakécskei Gépgyár Kft. 6060 Tiszakécske, Dózsatelep 69.

Tiszaláng Kkt. 6060 Tiszakécske, Tiszabög 116.

TMK-AUTOMATIKA Kft. 3581 Tiszaújváros, Ipartelep Pf. 164

TÓTH ACÉL Csõvezeték Építõ Kft. 1211 Budapest, Dunalejáró u. 10.

Transelektro Ganz-Röck Zrt. 6100 Kiskunfélegyháza, Csanyi út 2.

Turbo Team Kft. székhely/telephely: 4934 Beregdaróc, 012/2. hrsz.
telephely: 3594 Nemesbikk, 039/2. hrsz.

UNICENTRÁL ÜZEMSZERVIZ Kft. 9027 Gyõr, Puskás Tivadar u. 8.

UNIMONTEX Technológiai Berendezéseket Gyártó és Szerelõ Kft. 8401 Ajka, II. sz. Timföldgyár

UNIWATT Energetikai és Környezetvédelmi Berendezések Gyára Kft. 7200 Dombóvár, Munkás tér 1. Pf. 10

Üzemanyagkút Bt. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal út 1.

VARGA ’97. Épületgépészeti Kivit. és Szolg. Kft. 4031 Debrecen, Bartók Béla út 39.

VÁRSZER ’94 Kft. 8100 Várpalota, Kossuth út 66.

Vasipari és Tartálygyártó Kft. 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.

VASITHERM Kft. 9700 Szombathely, Vízöntõ u. 7.

VEGYÉPSZER Rt. 1151 Budapest, Mogyoród útja 42.

Vegyesipari Vállalkozó Mûhely Kft. telephely: 5000 Szolnok, Rétpart út 21.
székhely: 5000 Szolnok, Barack u. 5/A
5000 Szolnok, Tószegi út 51.

Vegyipari Gépgyártó és Szolgáltató Kft. 3792 Sajóbábony, Gyártelep

Vértesi Erõmû Zrt. – Oroszlányi Erõmû 2481 Oroszlány, Külterület Pf. 23

VILLKESZ Villamosipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1138 Budapest XIII., Révész u. 18.

Villkesz Villamosipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 7032 Paks 2. Pf. 17

VÍZBER’82 Energetikai Szolgáltató Bt. 8000 Székesfehérvár, Radványi utca 11.

V-METÁLBAU Kft. 3525 Miskolc, Dr. Antall József tér 2.

VOLUMIX Kft. 7636 Pécs, Illyés Gy. u. 16.

VULKÁN Kft. 2022 Tahi, Szõlõ u. 2.

W.N.M. Kontur Bt. 1173 Budapest, Újlak u. 27.

WEINBERG ’93 Építõ Kft. 3950 Sárospatak, Malomkõgyár u. 7.

WF Építõipari és Szolgáltató Kft. 2900 Komárom, Laktanya köz 9.

ZÖLDÁG Kft. 1093 Budapest, Mátyás u. 13.

ZVG Kft. 3700 Kazincbarcika, Vadvirág út 24.

2008. január 1. és 2008. június 30. között hatósági alkalmassági bizonyítvány visszavonás nem volt.
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A Magyar Nemzeti Bank közleménye

A Magyar Nemzeti Bank közleménye
a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplõ

külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

A Magyar Nemzeti Bank a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény – 2002. évi XLII. törvény 28. §
(1) bekezdésével megállapított – 82. §-a (1) bekezdése alapján az alábbiakban teszi közzé a Magyar Nemzeti Bank hiva-
talos devizaárfolyam-lapján nem szereplõ külföldi pénznemek euróban megadott árfolyamát:

Ország Pénznem ISO 1 euró =
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Afganisztán
Albánia
Algéria
Amerikai Virgin-szigetek
Andorra
Angola
Antigua
Argentína
Aruba
Azerbajdzsán
Azori-szigetek
Bahama-szigetek
Bahrein
Baleár-szigetek
Banglades
Barbados
Belize
Belorusszia
Benin
Bermuda
Bhutan
Bissau-Guinea
Bolívia
Bosznia Hercegovina
Botswana
Brit-Virgin-szigetek
Brunei
Burkina Faso
Burundi
Chile
Ciprus
Comore-szigetek
Costa-Rica
Csád
Dél-afrikai Köztársaság
Dominika
Dominikai Köztársaság
Dzsibuti

afghani
lek
dinár
USA dollár
euro
kwanza
kelet-karibi dollár
peso
guilder
manat
euro
bahamai dollár
bahreini dinár
euro
taka
barbadosi dollár
belizei dollár
belorusz rubel
CFA frank
bermudai dollár
ngultrum
CFA frank
boliviano
márka
pula
USA dollár
brunei dollár
CFA frank
burundi frank
chilei peso
euro
comorei frank
colon
CFA frank
rand
kelet-karibi dollár
dominikai peso
dzsibuti frank

AFN
ALL
DZD
USD
EUR
AOA
XCD
ARS
AWG
AZN
EUR
BSD
BHD
EUR
BDT
BBD
BZD
BYR
XOF
BMD
BTN
XOF
BOB
BAM
BWP
USD
BND
XOF
BIF
CLP
EUR
KMF
CRC
XAF
ZAR
XCD
DOP
DJF

67.2951
124.0080

87.4938
1.4407
1.0000

107.7790
3.8899
4.4907
2.5789
1.1756
1.0000
1.4407
0.5431
1.0000

98.6808
2.8814
2.8094

3042.7600
655.9570

1.4407
66.0201

655.9570
10.1426

1.9558
9.7412
1.4407
2.0594

655.9570
1717.9900

789.8640
1.0000

491.9680
798.1060
655.9570

11.4540
3.8899

50.4246
253.7790



Egyenlítõi Guinea
Egyesült Arab Emirátusok
Egyiptom
El Salvador
Elefántcsontpart
Ecuador
Eritrea
Etiópia
Észak-Korea
Falkland-szigetek
Feröer-szigetek
Fidzsi-szigetek
Francia csendes-óceáni szigetek
Francia Guyana
Fülöp-szigetek
Gabon
Gambia
Ghana
Gibraltár
Grenada
Grúzia
Grönland
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guyana
Guinea
Haiti
Holland Antillák
Honduras
Hongkong
India
Indonézia
Irak
Irán
Izrael
Jamaica
Jemen
Jordánia
Kajmán-szigetek
Kambodzsa
Kamerun
Kanári-szigetek
Katar
Kazahsztán
Kenya
Kirgiz Köztársaság
Kiribati
Kolumbia
Kongó
Kongói Köztársaság
Közép-afrikai Köztársaság
Kuba
Kuwait

CFA frank
dirham
egyiptomi font
colon
CFA frank
USA dollár
nakfa
etiópiai birr
észak-koreai won
falklandi font
dán korona
fidzsi dollár
CFP frank
euro
peso
CFA frank
dalasi
cedi
gibraltári font
kelet-karibi dollár
lari
dán korona
euro
USA dollár
quetzal
guyanai dollár
guineai frank
gourde
a. gulden
lempira
hongkongi dollár
indiai rúpia
rúpia
iraki dinár
riál
új izraeli shekel
jamaicai dollár
jemeni riál
jordániai dinár
kajmán dollár
riel
CFA frank
euro
katari riál
tenge
kenyai schilling
szom
ausztrál dollár
kolumbiai peso
CFA frank
kongói frank
CFA frank
kubai peso
kuwaiti dinár

XAF
AED
EGP
SVC
XOF
USD
ERN
ETB
KPW
FKP
DKK
FJD
XPF
EUR
PHP
XAF
GMD
GHS
GIP

XCD
GEL
DKK
EUR
USD
GTQ
GYD
GNF
HTG
ANG
HNL
HKD
INR
IDR
IQD
IRR
ILS

JMD
YER
JOD
KYD
KHR
XAF
EUR
QAR
KZT
KES
KGS
AUD
COP
XAF
CDF
XAF
CUP

KWD

655.9570
5.2926
7.8914

12.6091
655.9570

1.4407
21.6105
14.0248

170.6000
0.7861
7.4597
2.3642

119.2500
1.0000

67.0790
655.9570

32.9921
1.6662

0.7861
3.8899
2.0172
7.4597
1.0000
1.4407

10.7116
294.1190

6816.5100
56.4034

2.5789
27.2235
11.2054
66.0201

13506.6000
1700.1700

13974.8000
5.0280

104.0480
287.9170

1.0197
1.1814

5950.0900
655.9570

1.0000
5.2471

172.5310
103.5860

52.1390
1.7475

2998.1000
655.9570
795.2660
655.9570

1.4407
0.3849
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Laosz
Lesotho
Libanon
Libéria
Liechtenstein
Líbia
Madagaszkár
Madeira
Makaó
Macedónia
Malajzia
Malawi
Maldív-szigetek
Mali
Marokkó
Martinique
Mauritius
Mauritánia
Málta
Moldávia
Monaco
Mongólia
Montserrat
Mozambik
Myanmar
Namíbia
Nauru
Nepál
Niger
Nigéria
Nicaragua
Omán
Örményország
Pakisztán
Panama
Pápua Új-Guinea
Paraguay
Peru
Pitcairn-sziget
Portugália
Puerto Rico
Réunion
Ruanda
Saint Christopher
Saint Lucia
Saint Pierre és Miquelon-sziget
Saint Vincent sziget
Salamon-szigetek
Samoa-szigetek
San Marino
Sao Tomé és Príncipe
Seychelle-szigetek
Sierra Leone

kip
loti
libanoni font
libériai dollár
svájci frank
líbiai dinár
ariary
euro
pataca
dinár
malajziai ringgit
kwacha

rúfia
CFA frank
marokkói dirham
euro
mauritiusi rúpia
ouguiya
euro
moldáv lej
euro
tugrik
kelet-karibi dollár
metical
kyat
namíbiai dollár
ausztrál dollár
nepáli rúpia
CFA frank
naira
cordoba
ománi riál
dram
pakisztáni rúpia
balboa
kina
guarani
új sol
új-zélandi dollár
euro
USA dollár
euro
ruandai frank
kelet-karibi dollár
kelet-karibi dollár
euro
kelet-karibi dollár
salamon-szigeteki dollár
tala
euro
dobra
seychelle-i rúpia
leone

LAK
LSL
LBP
LRD
CHF
LYD
MGA
EUR
MOP
MKD
MYR
MWK
MVR
XOF
MAD
EUR
MUR
MRO
EUR
MDL
EUR
MNT
XCD
MZN
MMK
NAD
AUD
NPR
XOF
NGN
NIO

OMR
AMD
PKR
PAB
PGK
PYG
PEN
NZD
EUR
USD
EUR
RWF
XCD
XCD
EUR
XCD
SBD
WST
EUR
STD
SCR
SLL

12385.7000
11.4540

2164.6500
90.7641

1.5958
1.7865

2380.7600
1.0000

11.5416
62.5625

4.9870
202.5540

18.4410
655.9570

11.3131
1.0000

41.9965
334.2430

1.0000
14.9113

1.0000
1653.2500

3.8899
34.7929

9.2709
11.4540

1.7475
105.6320
655.9570
169.5920

28.2052
0.5548

437.0720
111.9420

1.4407
3.6480

5748.4000
4.2914
2.1044
1.0000
1.4407

1.0000
792.3420

3.8899
3.8899
1.0000
3.8899

11.0988
3.9139
1.0000

20724.5000
11.7448

4282.7700
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Spanyol kikötõk Észak Afrikában
Srí-Lanka
Surinam
Szaúd-Arábia
Szenegál
Szent Ilona-sziget
Szingapúr
Szíria
Szomália
Szudán
Szváziföld
Tajvan
Tanzánia
Tádzsikisztán
Thaiföld
Togo
Tonga-szigetek
Trinidad és Tobago
Tunézia
Turks- és Caicos-szigetek
Tuvalu
Türkmén
Uganda
Uruguay
Üzbegisztán
Vanuatu
Vatikán
Venezuela
Vietnam
Zambia
Zimbabwe
Zöld-foki-szigetek

euro
srí-lanka-i rúpia
surinami dollár
szaúdi riál
CFA frank
Szent Ilona-i font
szingapúri dollár
szíriai font
szomáliai schilling
szudáni font
lilangeni
új tajvani dollár
tanzániai schilling
tádzsik szomoni
baht
CFA frank
paanga
trinidad és tobagói dollár
tunéziai dinár
USA dollár
ausztrál dollár
manat
ugandai új schilling
uruguay-i peso
üzbég szom
vatu
euro
bolivár
dong
kwacha
zimbabwe-i dollár
zöld-foki escudo

EUR
LKR
SRD
SAR
XOF
SHP
SGD
SYP
SOS
SDG
SZL
TWD
TZS
TJS
THB
XOF
TOP
TTD
TND
USD
AUD
TMM
UGX
UYU
UZS
VUV
EUR
VEF
VND
ZMK
ZWR
CVE

1.0000
155.4520

3.9548
5.4095

655.9570
0.7861
2.0594

73.4757
2027.0600

3.0800
11.4540
46.3416

1677.7000
5.3991

49.2216
655.9570

2.8322
8.9773
1.7944
1.4407
1.7475

20555.2000
2372.8300

29.9306
1910.9200

152.9670
1.0000
3.0936

24095.7000
5172.1200

142.6150
110.9340
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

(4400 Nyíregyháza, Keleti u. 1.) hirdetményei

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal értesíti Nyírpazony település érdekelt
részarány-földtulajdonosait, hogy a földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló többször módosított 1993. évi
II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján

2008. november 4-én (kedd) 10 órakor

Nyírpazony település polgármesteri hivatala nagytermében (4531 Nyírpazony, Arany J. u. 14.)

nyilvános sorsolást tart

a nyírpazonyi Zöld Mezõ Mezõgazdasági Termelõ Szövetkezet földalapjában lévõ részarány-földtulajdonok helyének
meghatározása céljából.

A sorsolásra kijelölt földrészletek az alábbiak:

Sor-
szám

Település Hrsz. Mûvelési ág Össz. AK Kiadható AK
Kiadható terület

(ha)
Korlátozó
intézkedés

1. Nyírpazony 04/13 erdõ 3,43 0,16 0,0254 Vezetékjog

2. Nyírpazony 036/5 szántó, kivett mocsár,
rét

15,19 0,12 0,0126

3. Nyírpazony 041 erdõ 1,94 0,03 0,0177

4. Nyírpazony 056/17 szántó 6,06 0,65 0,0283

5. Nyírpazony 059/9 szántó, nádas 9,42 0,39 0,424

6. Nyírpazony 059/11 szántó 21,68 0,68 0,0391

7. Nyírpazony 090/3 legelõ 30,79 4,9 1,8844

8. Nyírpazony 0117/7 szántó 12,12 4,14 0,2380

9. Nyírpazony 0126/87 erdõ, szántó 33,55 0,06 0,0095

10. Nyírpazony 0127/87 szántó 5,96 1,6 0,919

11. Nyírpazony 0127/14 szántó 46,88 4,48 0,2432

12. Nyírtura 079/5 erdõ 15,39 0,02 0,0032

13. Nyírtura 079/6 erdõ, út 164,01 0,2 0,0321

14. Nyíregyháza 02166/1 erdõ 0,54 0,54 0,1555 Vezetékjog

A sorsolás nyilvános. A sorsoláson a szövetkezet gazdálkodási területén még ki nem adott részarány-földtulajdonnal
rendelkezõ személyek vehetnek részt.

Az érintett tulajdonosok a sorsolás megkezdését megelõzõen egyezséget köthetnek.
A sorsoláson bármely okból meg nem jelenõ jogosult késõbb a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvénye-

síthet, ebbõl az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.
A sorsolás szabálytalan lebonyolítása ellen az, akinek jogos érdekét érinti vagy sérti, törvénysértésre hivatkozással a

sorsolás lebonyolítását követõ 48 órán belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal-
nál kifogást nyújthat be.

Csongrádi Zoltán s. k.,
fõigazgató
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal értesíti Beregdaróc, Beregsurány, Má-
rokpapi, Csaroda, Gelénes települések érdekelt részarány-földtulajdonosait, hogy a földrendezõ és a földkiadó bizottsá-
gokról szóló többször módosított 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján

2008. november 10-én (hétfõ) 11 órakor

Beregdaróc település polgármesteri hivatala nagytermében (4934 Beregdaróc)

nyilvános sorsolást tart

a Beregdaróc–Beregsurány „Barátság” Mezõgazdasági Termelõ Szövetkezet földalapjában lévõ részarány-földtulajdo-
nok helyének meghatározása céljából.

A sorsolásra kijelölt földrészletek az alábbiak:

Sor-
szám

Település Hrsz. Mûvelési ág Össz. AK Kiadható AK
Kiadható terület

(ha)
Korlátozó
intézkedés

1. Beregdaróc 090/4 szántó 71,90 1,57 0,1287

2. Beregdaróc 098/5 legelõ 0,28 0,28 0,0322 Vezetékjog

3. Beregdaróc 0124 erdõ 47,19 0,45 0,0759

4. Beregdaróc 0157/2 erdõ 1,21 1,21 0,3888

5. Beregdaróc 0170/1 szántó 40,78 5,49 0,6846

6. Beregdaróc 0170/8 szántó 6,85 6,85 1,0872

7. Beregdaróc 0180/22 fásított terület 2,12 1,06 0,3431

8. Beregdaróc 0226/9 gyümölcsös, rét 224,71 9,48 0,3463 Bányaszolgalmi jog

9. Márokpapi 03/1 rét, szántó 207,42 0,38 0,0337

10. Márokpapi 046/7 szántó 38,77 38,77 3,3108

11. Márokpapi 081/10 szántó, rét erdõ, árok,
vízállás

46,11 2,19 0,2593

12. Márokpapi 081/15 szántó, rét erdõ,
vízállás

38,33 0,25 0,0265 Bányaszolgalmi
és vezetékjog

13. Márokpapi 0112/53 szántó, rét , vízállás 180,05 2,39 0,1622

14. Márokpapi 0145 szántó, rét 234,25 8,90 0,8922

15. Márokpapi 0147 rét 1,35 1,35 0,0863

16. Márokpapi 0148 rét, agyaggödör 14,94 14,94 3,8738

17. Márokpapi 0152/2 szántó 118,31 0,39 0,0383

A sorsolás nyilvános. A sorsoláson a szövetkezet gazdálkodási területén még ki nem adott részarány-földtulajdonnal
rendelkezõ személyek vehetnek részt.

Az érintett tulajdonosok a sorsolás megkezdését megelõzõen egyezséget köthetnek.
A sorsoláson bármely okból meg nem jelenõ jogosult késõbb a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvénye-

síthet, ebbõl az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.
A sorsolás szabálytalan lebonyolítása ellen az, akinek jogos érdekét érinti vagy sérti, törvénysértésre hivatkozással a

sorsolás lebonyolítását követõ 48 órán belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal-
nál kifogást nyújthat be.

Csongrádi Zoltán s. k.,
fõigazgató
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Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács tájékoztatói

Tájékoztató
az Országos Érdekegyeztetõ Tanács

2008. május 15-i ülésérõl

Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács 2008. május 15-i
ülésén bemutatkozott a Szociális és Munkaügyi Minisz-
térium új vezetõje, Szûcs Erika miniszter asszony, és az
egészségügyi tárca új vezetõje: dr. Székely Tamás minisz-
ter úr.

Napirend elõtt a munkáltatói oldal – a témában már ko-
rábban megkezdett tárgyalásokra hivatkozva – felvetette
az OÉT-ben tagsággal rendelkezõ munkáltatói szerveze-
teknek egy közös székházban történõ elhelyezésének
szükségességét. Ehhez kérte a kormány segítségét.

A munkavállalói oldal sérelmezte, hogy nem történt
egyeztetés az OÉT fórumain a humángenetikai adatok vé-
delmérõl, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, va-
lamint a biobankok mûködésének szabályairól szóló, az
Országgyûlés által a közelmúltban elfogadott 2008. évi
XXI. törvényrõl. Az oldal álláspontja szerint a jogszabály-
ban tételesen meg kellett volna tiltani a munkáltatók szá-
mára az adatokhoz való hozzáférést.

A kormányzati oldal ígéretet tett arra, hogy szakértõi
egyeztetés keretében megtárgyalják a témát.

1. Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács megvitatta az
Új Polgári Törvénykönyv – munka világát érintõ – terve-
zetérõl készült elõterjesztést. A kormányzati oldal az elõ-
terjesztést szóban kiegészítve, tájékoztatta a tárgyaló olda-
lakat az elõterjesztés tárgyalásának ütemezésérõl. Az elõ-
zetes ütemezés szerint – kellõ felkészülés után – várhatóan
2010. január 1-jétõl léphet hatályba az Új Polgári Tör-
vénykönyv.

A munkavállalói oldal támogatta az Új Polgári Tör-
vénykönyv tervezetét. A harmadik személynek okozott
kár esetében olyan szabályozást tartana elfogadhatónak,
amely a Munka Törvénykönyve ide vonatkozó szabályai-
val összhangban fogalmazódik meg. Szükségesnek tartja
és támogatja az elektronikus nyilvántartás, és általában a
nyilvántartás rendszerének fejlesztését, hogy az állami in-
tézményekben meglévõ hivatalos nyilvántartások adatait
ne legyen szükséges újra és újra megküldeniük az egyes
ügyekben érintett szervezeteknek.

A munkáltatói oldal szerint nagyon fontos szerepük van
az elõterjesztésben a szerzõdés szabadságát erõsítõ, a gaz-
dálkodó szervezetek versenyképességét elõsegítõ szabá-
lyoknak.

Az oldal felvetette, hogy az alkalmazott munkaviszo-
nyával összefüggésben a harmadik személynek okozott
kár körében az egyetemleges munkáltatói és munkavál-
lalói felelõsség helyett a munkáltatónak csak mögöttes fe-
lelõssége legyen.

Szükségesnek tartja az eljárások során az elektronikus
módszerek mielõbbi teljes körû megvalósítását.

A kormányzati oldal részérõl az igazságügy-miniszter a
munkáltatói oldal javaslatára reagálva elmondta, hogy né-
hány külön törvény módosítása is szükséges az Új Ptk. ha-
tálybalépését követõ változtatásokhoz. Ezek elõkészítése
is folyamatban van. Várhatóan õsszel kerül sor a terveze-
tek tárgyalására.

Az elektronikus eljárásmód teljes körû megvalósításá-
val kapcsolatban közölte, hogy az államnak kötelessége a
hatékony, megfelelõ szolgáltatások biztosítása, a munká-
latok folyamatban vannak.

A kormányzat jelezte, hogy – erre vonatkozó igény ese-
tén – nyitott a további háromoldalú konzultációra.

2. Az OÉT megtárgyalta a Korrupció Elleni Stratégiá-
ról szóló elõterjesztést. A napirend elõterjesztõje az igaz-
ságügyi tárca volt.

A korrupció elleni küzdelemmel kapcsolatos feladatok-
ról szóló 1037/2007. (VI. 18.) Korm. határozat szerint
2007. szeptemberében jött létre az Antikorrupciós Koordi-
nációs Testület, amely a rendelkezésre álló néhány hónap
alatt egy, a kérdést rövid távon reálisan kezelõ, illetve a to-
vábbi hosszú távú munka alapját képezõ stratégiát dolgo-
zott ki. Ennek a vitája kezdõdik most. A stratégia elsõsor-
ban a közszférát érintõ hivatali korrupcióra, valamint a po-
litikai és gazdasági korrupció hivatali korrupcióval össze-
függõ határterületeire koncentrál. Célja a jogállamiság
(privátszféra védelmének elve) megõrzése. A stratégia rö-
vid távon, 2009-ig négy prioritást határoz meg: a kam-
pányfinanszírozás, a közbeszerzés, az uniós források fel-
használása és a helyi hatósági engedélyek kiadása során je-
lentkezõ korrupció igényel azonnali beavatkozást. A stra-
tégia elfogadásához országgyûlési határozatot kell alkotni.

A munkavállalói oldal álláspontja szerint állandó erõfe-
szítéseket kell tenni a korrupció visszaszorítására. A szak-
szervezeti szövetségek készek a szükséges lépésekrõl to-
vább tárgyalni, részt venni az egyes, e tekintetben módosí-
tásra szoruló törvények áttekintésében. Készek javaslato-
kat tenni annak érdekében, hogy megváltozzon a politikai
elit magatartása, érvényesüljön körükben az önérdek kor-
látozása, és a saját hasznukkal való törõdés helyébe a rá-
szorulókkal való törõdés, a méltányosabb és igazságosabb
elosztási rend lépjen.

A munkáltatói oldal szerint, a gazdasági életet átszövõ
korrupció mára a versenyképesség és a fejlõdés gátjává vált.

Álláspontja szerint a sértetteket érintõ közvetlen kár-
okozáson kívül a közvetett kár is jelentõs.

Javasolta, hogy a stratégia helyezzen nagyobb hang-
súlyt a politikai korrupció elleni fellépésre is.

Megítélése szerint a társadalom közömbössége az eddig
napfényre került esetekben a felelõsségre vonás elmaradá-
sára vezethetõ vissza.
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Javasolta a definíció pontosítását, a stratégia további
adatokkal való kiegészítését.

Az elõterjesztõ az elhangzott észrevételekre reagálva
közölte, hogy egyetért a hozzászólókkal, s pontosan az az
anyag célja, hogy megfékezze, felszámolja a korrupciót.
Ismertette, hogy kész a cselekvési terv kiegészítésére, s je-
lezte a tárgyaló oldalnak, hogy szívesen fogad szövegsze-
rû javaslatokat.

3. A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. tör-
vény módosításáról az igazságügyi miniszter elmondta, a
módosítással az egyik fõ cél, a kellõ átláthatóság hiánya
miatti vélt vagy valós korrupciós lehetõségek korlátozása.
Másrészt gyorsabban bonyolíthatóvá kívánják tenni a köz-
beszerzéseket, az elektronikus kommunikáció segítségé-
vel. Rövidítik a határidõket, a bírósági jogorvoslathoz ha-
táridõket írnak elõ. Cél továbbá a jelenleg indokolatlanul
bonyolult rendszer egyszerûsítése.

A munkavállalói oldal álláspontja szerint arra kell fóku-
szálni, hogy a köz a legkedvezõbb áron kapjon megbízható
minõséget. Jelenleg a közbeszerzési eljárások gyakran pa-
zarlóak, például az elõírt hosszú távú szerzõdések miatt a
gyors árváltozásokat mutató elektronika területén. Sok-
szor a megbízható minõség sem garantált, lásd az útépíté-
sek ide vonatkozó eseteit. Az oldal elvárja, hogy ne legyen
befogadható a kirívóan értékaránytalan pályázat, s a pályá-
zatokban a munkabérek csak a hivatalos mértékek betartá-
sa mellett szerepelhessenek. Fontosnak tartja, hogy a ren-
dezett munkaügyi kapcsolatok elõírásai már a pályázati ki-
írásokban jelenjenek meg, továbbá, hogy azok a cégek,
amelyeknél érvényes kollektív szerzõdés, illetve rájuk ér-
vényes kiterjesztett kollektív szerzõdés van, elõnyhöz jus-
sanak. Az oldal felvetette: indokoltnak tartaná, hogy a
munkavállalói oldal képviselõje ismét helyet kapjon a
Közbeszerzési Tanácsban.

A munkáltatói oldal kifejtette, a rendezett munkaügyi
kapcsolatok figyelembe vételénél a társadalmat folyama-
tosan sértõ, kijátszó munkáltatókat kellene büntetni, a ki-
sebb hibát, tévedést nem. A 20 százalékos bírságot az oldal
túl magasnak tartja.

Kifogásolta, hogy a Közbeszerzési Döntõbizottság
mandátuma a jelenlegi szabályozás szerint végtelen, és ál-
láspontja szerint az erõforrást nyújtó szervezetek bevonása
visszaélésre ad lehetõséget.

A kormányzati oldal örömmel konstatálta, hogy a célo-
kat illetõen teljes egyetértés mutatkozott a tárgyaló oldalak
részérõl. A Közbeszerzési Döntõbírósággal kapcsolatos
felvetéseket elfogadta.

Az IRM tárca vezetõje ígéretet tett arra, hogy a munka-
vállalói oldal képviselõje ismét helyet kaphat a Közbeszer-
zési Tanácsban.

4. A pénzügyi tárca elõterjesztése alapján az OÉT tájé-
koztatást kapott az „Új Tulajdonosi Program” szakmai
tervezetrõl. A program fõ célja a lakosság befektetési ked-
vének növelése. Ennek egyik formája lehetne az árfolyam-

nyereség alóli mentesség ötéves részvénybirtoklás esetén.
Egy másik lehetõség a részvények árfolyamának tízszáza-
lékos befizetése esetén hároméves, kamatmentes részletfi-
zetési kedvezmény. Egy harmadik fajta kedvezmény, hogy
a részvények hároméves tartása után minden 10. részvény
után egy bonuszrészvényt lehet majd kapni. A program ke-
retében az állam visszavásárlási garanciát vállal másfél
éven belül, a kibocsátási árfolyamon. 2009. I. negyedévé-
ben várható az elsõ kötvénykibocsátás.

A tervek szerint e részvényekkel kapcsolatos számlave-
zetés ingyenes lesz.

A munkavállalói oldal az „Új Tulajdonosi Program” cí-
mû szakmai tervezet alapvetõ céljaival egyetértve több,
ide vonatkozó kérdés gondos kezelésére is felhívta a fi-
gyelmet. Azonban a szakszervezetek álláspontja szerint
semmiképpen sem szabad a Programba belépni szándéko-
zókban illúziókat kelteni: pl. a garanciális törekvések elle-
nére is lesz bizonytalanság a bevonásra kerülõ társaságok,
vagyonrészek piaci értékének jövõbeni alakulása tekinte-
tében. Tisztázni szükséges: a résztvevõk a szó klasszikus
értelmében nem válnak tulajdonossá, hanem befektetõk
lesznek, az érdemi tulajdonosi jogok valóságos gyakorlása
nélkül. A munkavállalói oldal felhívta a figyelmet továbbá
arra, hogy a Programba bevonásra kerülõ cégek teljes lis-
táját elõre közzé kellene tenni. Igényelte, hogy az érintett
társaságok alkalmazottai számára biztosított legyen a ked-
vezményes tulajdonszerzés a korábban szokásos rend sze-
rint, amelynek el kell válnia az Új Tulajdonosi Program ál-
tal biztosított tulajdonszerzési formáktól. Az oldal elfo-
gadhatatlannak tartaná a Regionális Vízmûvek bevonását
az értékesítési körbe, és összességében is fontosnak tartja a
tartós állami tulajdon körébe sorolt vagyontárgyak szigo-
rúan e körben tartását hosszú távon is. Az oldal igényelte,
hogy a Program kidolgozásának minden lényeges eleme
kerüljön az OÉT fóruma elé.

A munkáltatói oldal elvileg támogathatónak tartja a
programot, mely körülbelül 70 ezer állampolgárt érinthet.
Véleménye szerint azonban várhatóan több lesz a negatív,
mint a pozitív hatása.

Felvetette, mennyibe fog kerülni a költségvetésnek a
program megismertetése a társadalommal, az elõkészítése,
a kedvezmények biztosítása.

A kormányzati oldalt válaszában kifejtette, hogy a kor-
mány célja elsõsorban a tulajdonában lévõ társaságok ki-
sebbségi részesedésének értékesítése (ez nem kárpótlás, ez
technikájában és tartalmában is egészen más). Szándéka az
együttmûködés fenntartása és a feltételek megteremtése,
biztosítása. A kedvezményekkel is számolnak, ezek szink-
ronban vannak a konvergenciaprogrammal.

5. Elõterjesztés a vegyiparban és más ágazatokban dol-
gozó munkavállalók munkavédelmének biztosításáról a
heti 36 órás munkaidõ eltörlését követõ helyzetben cím-
mel a munkavállalói oldal elõterjesztésére került sor.

A munkavállalói oldal szóvivõje felhívta a figyelmet ar-
ra, hogy azokban a veszélyes munkakörökben, ahol az Al-
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kotmánybíróság döntése értelmében június 30-ával meg-
szûnik a kedvezményes, 36 órás munkahét, mintegy húsz-
ezer fõ dolgozik nehéz munkakörülmények között. Fur-
csállta, hogy az Alkotmánybíróság a hozzá beérkezett
munkáltatói folyamodványra válaszul szokatlanul gyorsan
hozta meg döntését. Kiemelte, hogy az Alkotmánybíróság
formai okokra hivatkozva szüntette meg a korábbi, vonat-
kozó jogszabály idõbeni hatályát, és idõt biztosított a jog-
alkotóknak a megfelelõ szabályozás kialakítására. Hang-
súlyozta, hogy a munkavállalói oldal álláspontja szerint a
Kormányt terheli a felelõsség, ha nem születik idõben –
2008. július 1-jei hatálybalépéssel – megfelelõ jogszabály.

A kormányzati oldal további szakértõi egyeztetést java-
solt e témában.

Országos Érdekegyeztetõ Tanács
Titkársága

Tájékoztató
az Országos Érdekegyeztetõ Tanács

2008. június 13-ai ülésérõl

A napirendi pontok tárgyalása elõtt a szociális partnerek
kértek szót.

A munkáltatói oldal kifejtette, hogy a munkaalkalmas-
sági vizsgálat költségeit – az utazási költséget is – az
egészségbiztosítás finanszírozza.

Kérése, hogy a foglalkozás-egészségügyi alapellátást
korlátozó rendelkezésre vonatkozó rész kerüljön ki a ter-
vezetbõl.

Álláspontja, hogy a befizetett munkaadói járulék ezek-
nek a szolgáltatásoknak a finanszírozására fedezetet biz-
tosít.

A munkavállalói oldal a kérdéssel a közeljövõben az
OÉT elé kerülõ munkavédelmi témák tárgyalása során kí-
ván foglalkozni.

A kormányzati oldal a témát írásos elõterjesztés nélkül
nem tartotta érdemben tárgyalhatónak.

A munkavállalói oldal három témakörben kért szót na-
pirend elõtt.

1. Az oldal emlékeztetett arra, hogy az Európai Unió
Foglalkoztatási, Szociális, Egészségügyi és Fogyasztóvé-
delmi Tanácsa (EPSCO) 2008. június 9–10-ei ülésén napi-
rendre tûzte a munkaidõ-szervezés egyes szempontjairól
szóló 2003/88/EK irányelv módosítását elõirányozó terve-
zetet, amelynek értelmében akár a hatvan órát is megha-
ladhatná a heti munkaidõ, amennyiben a munkavállaló
hozzájárul a túlmunkához (opt-out). A hazai szakszerveze-
tek ezt a tervezetet határozottan elutasították, tekintettel

arra, hogy a magyar munkavállalók nincsenek olyan alku-
pozícióban a munkáltatókkal szemben, amelyben valóban
szabad akaratuk szerint dönthetnének a túlmunka vállalá-
sáról, továbbá az ilyen mértékû túlmunka fokozott egész-
ségügyi kockázatot rejt, és negatív családi, társadalmi ki-
hatásai is vannak. A szakszervezetek kérdést tettek fel a
Kormány jelen lévõ képviselõihez arra vonatkozóan, hogy
az EPSCO vitájában a Kormány képviseletében részt vett
magyar küldött milyen módon foglalt állást a vitában, és
tolmácsolta-e a hazai szakszervezetek elutasító álláspont-
ját. Jelezték továbbá, hogy az opt-outot tartalmazó tervezet
európai parlamenti megszavazása ellen mindent elkövet-
nek, és arra kérték a kormány képviselõit is, hogy mindent
tegyenek meg a javaslat leszavazása érdekében.

A kormányzati oldal képviselõje válaszában tájékoz-
tatta az OÉT-t az ülésrõl. Ismertette, hogy Portugália, Spa-
nyolország, Görögország, Belgium, Ciprus és Magyaror-
szág nem támogatta a javaslatot, de ezzel az állásponttal
kisebbségben maradtak.

5 tagállam (Spanyolország, Görögország, Belgium,
Ciprus és Magyarország) közösen kiadott egy deklarációt,
amelyben bemutatják az érveiket, és javasolják, hogy 3 év
álljon rendelkezésre, a jogharmonizációra.

2. A munkavállalói oldal aggodalomra okot adónak tar-
totta a „segélyért munkát” alapelvet. A szakszervezetek ál-
láspontja szerint is az a kívánatos, hogy az emberek mun-
kából és ne segélyekbõl éljenek, ugyanakkor felhívták a fi-
gyelmet arra, hogy a rendszeres szociális segély sok eset-
ben utolsó segítségként szolgál. A kérdéskör megoldása
álláspontjuk szerint komplex megközelítést igényel: így a
munkára ösztönzéssel egy idõben elengedhetetlen a betölt-
hetõ munkahelyek, a szakképzés és a megfelelõ bérezés
biztosítása is. Az ide vonatkozó hazai és nemzetközi jogi
elõírások betartásával egy idõben az oldal társadalmi vitát
tart szükségesnek a témáról, ahol egyezséget lehet kötni a
megfelelõ megoldásról.

A kormányzati oldal tájékoztatta a plénumot, hogy az
„Út a munkához” program koncepcióját s normaszövegét
is tárgyalta az OÉT mind bizottságban, mind plenáris ülé-
sen, a jövõben is egyeztetni kíván a szociális partnerekkel.

A Kormány bármilyen kényszermunka lehetõségétõl el-
zárkózik, a munkára ösztönzésre viszont szükség van.
A Kormány nem kíván olyan javaslatot tenni, amely a szo-
ciális ellátórendszer stabilitását veszélyeztetné. A cél: ér-
jen meg munkát vállalni, inkább, mint segélybõl élni.

3. A munkavállalói oldal példa nélkülinek és elfogadha-
tatlannak nevezte azt az ILO konferencián elmondani
szándékozott, és széles körben ismertté vált, majd csak
részben korrigált hozzászólást, amelyben a hazai munkál-
tatók képviselõje a közelmúlt magyar sztrájkeseményeire
utalva a hazai szakszervezeteket súlyosan sértõ jelzõkkel
illette.
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A munkáltatói oldal jelezte, hogy az ülésen elhangzot-
takról nem áll rendelkezésére pontos információ, ezért ja-
vasolta, hogy az ügyet az ILO Tanács vizsgálja meg.

A kormányzati oldal támogatta a munkáltatói oldal ja-
vaslatát. Hangsúlyozta: fontos, hogy mindig az oldalon
egyeztetett álláspont hangozzék el a jövõben.

A napirend elõtti hozzászólásokat követõen sor került a
tárgysorozat megvitatására.

1. Az OÉT plenáris ülése megtárgyalta a Módosított
Szociális Karta elfogadásáról szóló elõterjesztést.

A kormányzati oldal ismertette a ratifikálásra javasolt
cikkelyeket.

A munkavállalói oldal jelezte, hogy a szakszervezetek
nem elégedettek azzal az elkötelezettséggel, amellyel a
kormány az egyezmény ratifikálásakor döntött arról, hogy
az egyezményben foglalt összes gazdasági és szociális jog
közül azok mely részét fogadja el magára nézve kötelezõ-
nek. Az oldal kifejezte azt a reményét, amely szerint a ha-
zai körülmények között biztosított szociális jogok bõvítése
a közeljövõben megkezdõdhet, és érthetetlennek minõsí-
tette, hogy azon cikkelyek ratifikálását sem jelzi az elõter-
jesztés, amelyek hazai teljesítésének feltételei már jelenleg
is adottak. Az oldal konkrétan is sürgette a 4-es, 7-es,
10-es, 12-es, 18-as, 25–29-es, valamint a 31-es cikkelyek
ratifikálását, azt, hogy az azokban foglalt jogosítványok
érvényesülése érdekében a kormányzat a jog eszközeivel
is ösztönözze a hazai társadalom és gazdaság szereplõit.

A munkáltatói oldal kifejtette: az optimális minimum-
ra való törekvéssel ért egyet, és véleménye szerint nem
szabad bizonytalannak tûnõ cikkelyek ratifikálását vál-
lalni.

A munkavállalói javaslatokat bizottsági tárgyalásokon
javasolta megvitatni.

A kormányzati oldal az észrevételekre reagálva ismer-
tette, hogy a Kormány pillanatnyilag nem lát lehetõséget a
munkavállalói oldal javaslatának elfogadására.

Ez viszont nem jelenti azt, hogy szakértõi egyeztetések
ne kezdõdhetnének a ratifikálásra javasolt cikkelyekrõl.
Az elõterjesztés részletesen, cikkelyenként elemzi, hogy
miért nincs lehetõség pillanatnyilag az adott cikkely ratifi-
kálására. A ratifikálhatóság feltételeit elõször meg kell te-
remteni.

Javasolta, hogy a bizottságokban folytatódjon elõkészí-
tõ munka.

2. Az OÉT a munkavállalói oldal elõterjesztésében
megvitatta a munkavállalók utazási kedvezményeinek
visszaállításáról szóló elõterjesztést.

A munkavállalói oldal képviselõje emlékeztetett arra,
hogy a munkavállalókat, házastársukat (élettársukat) és a
velük közös háztartásban élõ kiskorú gyermekeiket a vas-
úti közlekedésben korábban évente egy alkalommal ha-
gyományosan megillette ötvenszázalékos menettérti díj-
kedvezmény. Ezt a gyakorlatot a 85/2007. (IV. 25.) Korm.
rendelet 2007. június 30-ai hatállyal megszüntette. Ezzel

egy idõben, az elmúlt évben a munkavállalók reáljövedel-
me érezhetõen csökkent, jelentõsen megnõttek a minden-
napi életben felmerülõ, a háztartás fenntartásával, a gyer-
mekneveléssel stb. kapcsolatos költségeik. Ezt a pozíció-
vesztést a munkavállalók és családjuk elõre láthatóan még
évekig nem lesznek képesek munkajövedelmükbõl kom-
penzálni. A munkavállalók rekreációs lehetõségeinek ja-
vítása, és egyben az elõzõek szerinti hátrányos döntés
megváltoztatása érdekében a munkavállalói oldal úgy lát-
ja, hogy megérett az idõ a 2007. évi intézkedés felülvizs-
gálatára. Az utazási kedvezmény visszaállításával várha-
tóan megnövekedõ utasforgalom álláspontjuk szerint
nagymértékben kompenzálná az esetleges MÁV-bevétel-
kiesést.

A munkáltatói oldal a javaslatot ellentétesnek tartja az
általuk támogatott folyamatokkal, így a kedvezmények
szûkítésével, az adminisztráció csökkentésével, ezért nem
támogatja.

A kormányzati oldal szerint nem lehet a többi utazási
kedvezmény közül kiragadva, a rendszer egészének vizs-
gálata nélkül eldönteni, hogy akceptálják-e a kérést.

Az oldal kezdeményezte a javaslat összes létezõ utazási
kedvezménnyel együtt történõ áttekintését.

3. Az OÉT a munkavállalói oldal elõterjesztésében
megtárgyalta a vegyiparban és más ágazatokban dolgo-
zó munkavállalók munkavédelmének a heti 36 órás
munkaidõ eltörlését követõ helyzetben történõ biztosí-
tásáról szóló elõterjesztést. A heti 36 órás munkaidõ eltör-
lése abból adódik, hogy az Alkotmánybíróság 2008. június
30-ai hatállyal megsemmisítette az 1/1990. sz. GkM ren-
delet negyedik szakaszát és annak mellékletét, amely az
egészségre ártalmas munkakörben foglalkoztatottak jogait
védte, pl. a vegyiparban és a kohászatban. A döntés indo-
kolása szerint a június 30-ai határidõ megjelölésével az Al-
kotmánybíróság megfelelõ idõt kívánt biztosítani a jogal-
kotónak az alkotmányos szabályozás kialakításához az
érintett területeken. A munkavállalói oldal úgy látta, hogy
ennek a lehetõségnek a megragadása társadalmi érdek. Er-
re tekintettel már a korábbi OÉT üléseken is kérte a kor-
mányzati oldalt arra, hogy tegyen lépéseket a megfelelõ jo-
gi szabályozás érdekében, azt is mérlegelve, hogy az ága-
zati párbeszéd keretében a témában folytatott tárgyalások
nem hoztak eredményt, és nem életszerû, hogy a munkálta-
tók és a munkavállalók között ebben a kérdésben ágazati
szinten konszenzus születhet, vagyis kétoldalú kollektív
megállapodások jöhetnek létre.

A munkavállalói oldal arra is felhívta a figyelmet, hogy
az Alkotmánybíróság döntése formai okokra hivatkozva
szüntette meg az említett jogszabályhelyeket, nem vitatva
ugyanakkor azok tartalmi szükségességét és jogszerû-
ségét.

Az oldal a szükségesnek ítélt SZMM–EüM rendelet ter-
vezetét elõkészítette, és az OÉT-nek az elõterjesztés része-
ként benyújtotta.
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A munkáltatói oldal kifejtette, az Alkotmánybíróság
döntése nem keletkeztet jogalkotási kötelezettséget.

Álláspontja szerint nem az az elsõdleges cél, hogy pénz-
zel vagy munkaidõ-kedvezménnyel megváltsuk az egész-
ségkárosodást, hanem a kockázati tényezõket szükséges
csökkenteni.

Az oldal a kormány- és a munkavállalói javaslatot sem
tartotta elfogadhatónak, a helyzet ágazati szintû, kollektív
szerzõdéssel történõ rendezését javasolta.

A kormányzati oldal jelezte, hogy az eddigiekben is
nyitott volt a probléma többféle megoldására (az oldalak
megállapodása, közös ajánlás kiadása) s hangsúlyozta,
hogy a jövõben is nyitott akár a jogi szabályozásra, akár a
megállapodás megkötésére, de kizárólag az oldalak egyet-
értése esetén. Amennyiben a szociális partnerek nem tud-
nak megállapodni, a problémát helyi, illetve ágazati szin-
ten lehet kezelni.

4. Az OÉT számára az Egyenlõ Bánásmód Hatóság el-
nökhelyettese adott tájékoztatást a hatóság mûködésérõl,
elõzõ évi tevékenységérõl.

A munkavállalói oldal köszönettel vette a tájékoztatót.
Felvetette, hogy egyes hatóságok, pl. az EBH és az OMMF
tevékenysége között esetenként párhuzamosságok van-
nak, ugyanakkor a feltárt hiányosságokkal kapcsolatos in-
formációkat ezek a hatóságok nem adják tovább egymás-
nak. Az oldal álláspontja szerint célszerû lenne a hatósá-
gok vizsgálatainak összehangolása is. Az oldal jelezte,
hogy a szakszervezeti, és esetenként a munkajogi gyakor-
latban is sok gond van az egyenlõ munkáért egyenlõ bért
elvének értelmezésével. Kérte az EBH-t nyújtson ebben
segítséget. Kívánatosnak nevezte az esélyegyenlõségi ter-
vek készítésének terjedését, esetleg kötelezõvé tételének
megfontolását is.

A munkáltatói oldal – megköszönve a részletes elem-
zést – kifejtette, hogy a foglalkoztatás körében megszer-
zett tapasztalatokat közre kell adni, illetve oktatás formá-
jában kell hasznosítani.

A vizsgálatok összehangolását, harmonizálását támo-
gatja, álláspontja szerint a nagyobb figyelmet a prevenció-
ra, a segítésre kell fordítani.

A kormányzati oldal elismerését fejezte ki a Hatóság
munkájáért, s megköszönte a tájékoztatót.

Országos Érdekegyeztetõ Tanács
Titkársága

Tájékoztató
az Országos Érdekegyeztetõ Tanács

2008. július 4-ei ülésérõl

A napirendi pontok tárgyalása elõtt a munkavállalói ol-
dal képviselõi kértek szót.

– A munkavállalói oldal emlékeztetett arra, hogy mivel
az Alkotmánybíróság 2008. június 30-ai hatállyal meg-
semmisítette az 1/1990. sz. GKM rendelet negyedik szaka-
szát és annak mellékletét, és tekintettel arra, hogy a mun-
kavállalói oldal megoldási javaslatait az OÉT plénuma a
többszöri tárgyalás során sem fogadta el, 2008. július 1-jé-
tõl mintegy húszezer, egészségre ártalmas, veszélyes mun-
kakörben foglalkoztatott munkavállaló heti munkaideje
növekedett meg 36 óráról 40 órára. Az érintett munkavál-
lalók a hosszabb heti munkaidõben ráadásul plusz ellenté-
telezés nélkül végzik egészségre ártalmas munkájukat, mi-
közben foglalkoztatási feszültséggel is szembe kell nézni-
ük a megnövekedett munkaidõ következtében. A szakszer-
vezetek álláspontja szerint a kialakult helyzetért, a súlyos
érdeksérelemért, amely a munkavállalók sokaságát és ve-
lük együtt családjaikat is érte, a Szociális és Munkaügyi
Minisztériumot terheli a felelõsség, tekintettel arra, hogy a
munkavállalói oldal álláspontja szerint a tárca nem tette
meg a szükséges lépéseket azért, hogy a helyzet megol-
dódjon.

– A munkáltatói oldal ismételten jelezte, ebben a kér-
désben továbbra is fenntartja korábbi álláspontját, mely
szerint az Alkotmánybíróság döntése nem keletkeztet jog-
alkotási kötelezettséget. Nem az az elsõdleges cél, hogy
pénzzel vagy munkaidõ-kedvezménnyel megváltsuk az
egészségkárosodást, hanem a kockázati tényezõket szük-
séges csökkenteni.

Az oldal a kormány- és a munkavállalói javaslatot sem
tartotta elfogadhatónak, a helyzet ágazati szintû, kollektív
szerzõdéssel történõ rendezését javasolta.

A kormányzati oldal hangsúlyozta, hogy a munkaidõ
mértékének csökkentése a munkáltatók és a szakszerveze-
tek közötti ügynek minõsül. Az egészségtelen munkahe-
lyek az utóbbi években fokozatosan megszûntek; egyedi
esetekben az érintettek az OMMF-hez fordulhatnak,
amely kivizsgálja a bejelentést, és ha indokolt, határozatot
hoz az egészségre káros körülmények megszüntetésére. Ez
az eljárás munkaidõ-csökkentéssel nem helyettesíthetõ.

A munkavállalói oldal a tárgyaló partnerek válaszát
nem fogadta el.

– A munkavállalói oldal felvetette: a munkáltatói oldal
elmulasztotta azt a lehetõséget, hogy reagáljon az elõzõ
OÉT-ülésen elhangzott felszólalásra, amelyben a munka-
vállalói oldal nehezményezte, hogy az elmúlt 18 évben
nem volt olyan példátlan támadás a szakszervezetek ellen,
mint amelyet dr. Szirmai Péter engedett meg magának a
munkáltatói oldal nevében az ILO közgyûlésén, terroriz-
mussal, bûnözéssel hozva összefüggésbe a magyar szak-
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szervezeteket. A munkavállalói oldal kérdést tett fel: az el-
múlt hetekben sikerült-e a munkáltatóknak a kapcsolódó
kérdéseket tisztázniuk, és jelezte, hogy várja a munkáltatói
oldal elhatárolódását, bocsánatkérését.

A munkáltatói oldal kifejtette, a konkrét ügyben meg-
várja az ILO Tanács vizsgálatát és utána alakítja ki állás-
pontját. Megerõsítette, hogy – egymás érdekeinek tiszte-
letben tartása mellett – továbbra is elkötelezett híve a szo-
ciális párbeszédnek és a szakszervezetekkel való partneri
együttmûködésnek.

1. Az OÉT plenáris ülése megtárgyalta a munkaügyi pe-
rek tárgyi költségmentességének megszüntetésébõl eredõ
helyzet megoldására irányuló elõterjesztést.

A kormányzati oldal kiemelte a koncepció lényegét,
amely szerint a tárgyi költségmentességet a jövõben jöve-
delemhatárokhoz kötik.

A munkavállalói oldal ismételten nehezményezte, hogy
egy 2007 decemberében született jogszabály a szociális
partnerekkel történõ egyeztetés nélkül szüntette meg a
munkaügyi perek tárgyi költségmentességét. Hangsúlyoz-
ta, hogy az érintett munkavállalók igen nagy hányada jö-
vedelem nélkül van, amikor munkajogi perbe bocsátkozik,
ami – más, szintén lényeges megfontolások mellett – külö-
nösen indokolja a költségmentességet. Az oldal igényelte,
hogy a kormány rendeleti úton állítsa vissza a költségmen-
tességet, és az minden, jogerõsen le nem zárt ügyre hatá-
lyos legyen. Az oldal elfogadta, hogy a költségmentesség
jövedelemhatárhoz kötõdjön. Azt javasolta, hogy a nyug-
díjjárulék-plafont el nem érõ munkavállalók részesüljenek
tárgyi költségmentességben, ami a munkavállalók, mint-
egy 90 százaléka számára tenné költségmentessé a munka-
ügyi pereket.

A munkáltatói oldal a perköltség-mentesség visszaállí-
tására vonatkozó munkavállalói javaslatot egyhangúan el-
utasította, arra hivatkozva, hogy álláspontja szerint a je-
lenleg hatályos törvény megoldást jelent az ilyen helyze-
tek kezelésére.

A kormányzati oldal válaszában hangsúlyozta, hogy a
szaktárcánál folyamatban van az alternatív vitarendezés
elõsegítését szolgáló javaslat kidolgozása. A módosítás
célja a bírósági eljárások gyorsítása, egyszerûsítése, mely-
nek keretében a különbözõ „perelkerülõ” technikák alkal-
mazásának lehetõségét is áttekintik.

A szociális partnerek igénye esetén a kormány nyitott a
témában további szakértõi egyeztetésre.

2. Az OÉT megvitatta a Munkavédelem Országos Prog-
ramjáról szóló 20/2001 (III. 30.) OGY határozat végrehaj-
tásáról szóló tájékoztatót, valamint a tájékoztató jelentést a
nemzetgazdaság 2007. évi munkavédelmi helyzetérõl. Az
elõterjesztõ ismertette a tájékoztató fõbb elemeit, s kiemel-
te azt a pozitív változást, hogy 8%-kal csökkent az elmúlt
idõszakban a munkabalesetek száma.

A munkavállalói oldal a tájékoztatókat a munkavéde-
lem aktuális kérdéseit sokoldalúan megközelítõnek minõ-

sítette és elfogadta. Külön is kiemelte és megerõsítette az
alábbi – a tájékoztatókban is fellelhetõ – felvetéseket:

– indokolt és hasznos lenne az önálló munkahelyi bal-
eset-biztosítás rendszerének kidolgozása és bevezetése,

– költségtakarékosabb és összehangolhatóbb lehetne a
munkavédelem egységes szervezetben, így indokolt lenne
a bányabiztonsági kérdések OMMF hatálya alá sorolása,

– a Munkavédelmi Kutatóintézet megszüntetése hiba
volt, a szociális partnerek számára is hasznos feladatokat
láthatna el egy ilyen intézet,

– a közszférában tapasztalható irracionális költségtaka-
rékosság a munkavédelem területén is sok gondot, sok
esetben baleseteket okoz (lásd pl. egészségügy, oktatás,
gyakorlati szakképzés, tanmûhelyek),

– szükséges, hogy az oktatásnak legyen része a munka-
biztonság, munkavédelem témaköre.

A munkavállalói oldal hasznosnak tartaná, ha a tájékoz-
tatók által is jelzett hiányosságok megoldására javaslatsor
készülne a felelõsök és a határidõk megjelölésével, ame-
lyet az OÉT illetékes szakbizottsága is megvitatna.

A munkáltatói oldal kifejtette, sokat tett azért, hogy a
munkavédelmi helyzet javuljon, a munkabalesetek száma
radikálisan csökkenjen. A káros jelenségek, például a fe-
ketemunka elleni erõteljesebb fellépést tartja szükséges-
nek. Álláspontja szerint egységes követelményrendszert
kell kialakítani a munka- és foglalkoztatás-egészségügy
területén. Felvetette egy új, egységes nemzeti munkavé-
delmi politika szükségességét. Kifogásolta, hogy a mun-
kavédelem országos programjához a Kormány nem adott
pénzt, ezért néhány szervezet csak látszatfeladatot hajtott
végre. A munkáltatók szerint erõsíteni szükséges a munka-
vállalók felelõsségét is.

A kormányzati oldal ismertette, hogy az OÉT Munka-
védelmi Bizottsága folyamatosan dolgozik és megvitatja
az aktuális programokat, elõterjesztéseket, problémákat.
Jelezte, hogy készül az új nemzeti munkavédelmi politika,
melynek keretében – többek között – újra kell gondolni az
egészségügy és az oktatás (a közszféra) területén a munka-
egészségügyi kockázatok értékelését és helyzetét is.

3. Az OÉT megtárgyalta a Társadalmi Párbeszéd Köz-
pont (TPK) 2007. évi munkájáról szóló tájékoztatót. A na-
pirend keretében, az Ágazati Párbeszéd Bizottságok és a
Munkaügyi Közvetítõi és Döntõbírói Szolgálat (MKDSZ)
2007. évi tevékenységérõl szóló beszámoló ismertetésére
került sor, valamint az MKDSZ Szervezeti, Mûködési és
Eljárási Szabályzatának módosítására vonatkozó javaslat
tárgyalására. A munkavállalói oldal hangsúlyozta, hogy az
Ágazati Párbeszéd Bizottságok (ÁPB-k) és az MKDSZ in-
tézményét külön-külön kell kezelni és átgondolni a jövõ-
jüket. Kívánatos, hogy mindkét intézmény azt a célt szol-
gálja, amelynek ellátásáért létrejött.

Az ÁPB-k esetében a munkavállalói oldal hangsúlyoz-
ta, fontos, hogy megállapodásra jogosult résztvevõk fog-
laljanak helyet a bizottságokban és az ott folyó tárgyalások
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eredményeként minél több kollektív megállapodás szü-
lessen.

Az MKDSZ tekintetében az oldal kiemelte, hogy ki kell
dolgozni, hogyan tud a Szolgálat a jelenleginél jobban be-
illeszkedni a munka világába, annak munkajogi rendszeré-
be. Az MKDSZ jövõjének kérdéseirõl az oldal álláspontja
szerint szükséges lenne bizottsági szinten tárgyalni.

A munkavállalói oldal egyetértett azzal, hogy indokolt a
közvetítõket megilletõ díjazás mértékének emelése. Az ol-
dal azt javasolta, hogy 2009. július 1-jétõl, majd azt köve-
tõen is minden év július 1-jétõl az elõzõ naptári évi – KSH
által kimutatott – átlagkereset-növekedés mértékével
emelkedjen a közvetítõket megilletõ díjazás mértéke.

Az oldal nem tartotta szükségesnek, hogy az OÉT fel-
kérje a Szociális és Munkaügyi Minisztériumot arra, hogy
az vizsgálja meg annak lehetõségét, hogyan lehet a jogi
szabályozás eszközeivel növelni az MKDSZ mûködésé-
nek hatékonyságát, erõsíteni társadalmi beágyazottságát,
mivel álláspontja szerint a Minisztérium feladatait tartal-
mazó belsõ szabályok erre a teendõre már eddig is kiter-
jedtek a kormányzati oldal tekintetében.

A munkáltatói oldal pozitívan értékelte az elõterjesz-
tést. Hangsúlyozta, hogy az Ágazati Párbeszéd Bizottsá-
gokban rejlõ lehetõségeket hatékonyabban kellene kihasz-
nálni. Egyetértett az MKDSZ közvetítõi díjszabásának
módosításával, ugyanakkor nem támogatta az egyéni jog-
vitákra vonatkozó alapszabályi módosítást.

Az OÉT elfogadta a Társadalmi Párbeszéd Központ
(TPK) 2007. évi munkájáról szóló tájékoztatót (az Ágazati
Párbeszéd Bizottságok, valamint az MKDSZ 2007. évi
munkájáról szóló tájékoztatót egyaránt), valamint az
MKDSZ Szervezeti, Mûködési és Eljárási Szabályzatának
módosítására vonatkozó javaslatot, melyet mellékletben
csatolunk.

Országos Érdekegyeztetõ Tanács
Titkársága

Tájékoztató
az Országos Érdekegyeztetõ Tanács

2008. július 22- i ülésérõl

Az OÉT plenáris ülése megtárgyalta a 2009. évi munka-
szüneti napok körüli munkarendrõl szóló elõterjesztést.

A munkavállalói oldal elfogadta a 2009. évi munkaszü-
neti napok körüli munkarendre vonatkozó kormányzati ja-
vaslatot. Egyben javaslatot tett arra, hogy a munkaügyi mi-
niszter kapjon törvényi felhatalmazást, amely szerint a jö-
võben rendeletben szabályozhassa a munkaszüneti na-
pok körüli éves munkarendet, a rendes munkaidõben te-
vékenykedõ szolgálati jogviszonyban állókra vonatko-
zóan is.

A kormányzati oldal és a munkáltatói oldal is egyetértett
a munkavállalói oldal fenti javaslatával.

A kormányzati oldal az adott jogszabályok (Hszt., Hjt.)
módosítása alkalmával kezdeményezi az illetékes tárcák-
nál, hogy az aktuális módosítással egyidejûleg ezt a vál-
toztatást is vezessék át a törvények szövegén.

Az OÉT – az alábbiak szerint – elfogadta a 2009. évi
munkaszüneti napok körüli munkarendrõl szóló elõter-
jesztést.

A 2009. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár sze-
rinti munkarendtõl való eltéréssel járó – munkarend a kö-
vetkezõ:

a) január 10., szombat munkanap,
január 2., péntek pihenõnap,

b) augusztus 29., szombat munkanap,
augusztus 21., péntek pihenõnap,

c) december 19., szombat munkanap,
december 24., csütörtök pihenõnap.

Országos Érdekegyeztetõ Tanács
Titkársága
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A MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2008. szeptember 18–23.)

(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

249. 51. évfolyam L 249. szám (2008. szeptember 18.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 902/2008/EK rendelete (2008. szeptember 17.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
hozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 903/2008/EK rendelete (2008. szeptember 17.) a bizonyos sertéshústermékek
export-visszatérítésére vonatkozó különleges feltételekrõl (kodifikált változat)

* A Bizottság 904/2008/EK rendelete (2008. szeptember 17.) a Szerzõdés I. mellékletében nem
szereplõ áruk kiviteli szabályainak végrehajtásához szükséges analitikai módszerek és más
technikai jellegû rendelkezések megállapításáról (kodifikált változat)

A Bizottság 905/2008/EK rendelete (2008. szeptember 17.) a legkevésbé fejlett országokból szár-
mazó, finomításra szánt nyers nádcukorra vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2008/737/EK:

* A Tanács határozata (2008. szeptember 15.) az Olasz Köztársaságnak a közös hozzáadottér-
tékadó-rendszerrõl szóló 2006/112/EK irányelv 285. cikkétõl eltérõ intézkedés alkalmazá-
sára történõ felhatalmazásáról

Bizottság

2008/738/EK:

* A Bizottság határozata (2008. június 4.) a halászati és akvakultúra-termékek feldolgozása és
forgalmazása érdekében Franciaország által végrehajtani tervezett állami támogatási
programról (Fonds d’Intervention Stratégique des Industries Agro-Alimentaires) [az érte-
sítés a C(2008) 2257. számú dokumentummal történt]1

1EGT-vonatkozású szöveg
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2008/739/EK:

* A Bizottság határozata (2008. szeptember 11.) az Állat-egészségügyi Világszervezet (OIE)
állatbetegségekkel kapcsolatos információkra vonatkozó tevékenységeihez nyújtott közös-
ségi pénzügyi hozzájárulásról

2008/740/EK:

* A Bizottság határozata (2008. szeptember 12.) a spinetoramnak a 91/414/EGK tanácsi
irányelv I. mellékletébe való lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott
dosszié hiánytalanságának elvi elismerésérõl [az értesítés a C(2008) 4965. számú dokumen-
tummal történt]1

Egyéb jogi aktusok

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

EFTA Felügyeleti Hatóság

* Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozata 127/07/COL (2007. április 18.) a Norvég Kutatási
Tanács által a Turborouter számítógépes szoftver fejlesztésével kapcsolatos kutatáshoz és
fejlesztéshez nyújtott támogatásról (Norvégia)

* Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozata 155/07/COL (2007. május 3.) a norvég hozzá-
adottérték-adó (HÉA)-visszatérítési törvény 3. cikkének alkalmazásában nyújtott állami
támogatással kapcsolatban (Norvégia)

Helyesbítések

* Helyesbítés az Oroszországból származó karbamid és ammónium-nitrát oldatok behozata-
lát érintõ dömpingellenes eljárással kapcsolatosan felajánlott kötelezettségvállalás elfoga-
dásáról szóló 2008/649/EK bizottsági határozathoz (HL L 213., 2008. 8. 8.)

250. 51. évfolyam L 250. szám (2008. szeptember 18.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Bizottság 889/2008/EK rendelete (2008. szeptember 5.) az ökológiai termelés, a címkézés
és az ellenõrzés tekintetében az ökológiai termelésrõl és az ökológiai termékek címkézésérõl
szóló 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról

251. 51. évfolyam L 251. szám (2008. szeptember 19.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 906/2008/EK rendelete (2008. szeptember 15.) a Kínai Népköztársaságból szár-
mazó egyes égetett magnéziatéglák behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám
kivetésérõl szóló 1659/2005/EK rendelet új exportõrre vonatkozó felülvizsgálatának befeje-
zésérõl

A Bizottság 907/2008/EK rendelete (2008. szeptember 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
hozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1EGT-vonatkozású szöveg
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* A Bizottság 908/2008/EK rendelete (2008. szeptember 17.) a Svédország lobogója alatt köz-
lekedõ hajók által az északi szélesség 62. fokától délre esõ norvég vizeken folytatott, közön-
séges tõkehalra irányuló halászat tilalmáról

* A Bizottság 909/2008/EK rendelete (2008. szeptember 17.) a Hollandia lobogója alatt közle-
kedõ hajók által az ICES VI és VII övezetben, az Vb övezet közösségi vizein, valamint a XII
és XIV övezet nemzetközi vizein folytatott, szürke tõkehalra irányuló halászat tilalmáról

* A Bizottság 910/2008/EK rendelete (2008. szeptember 18.) a cukorágazatban a kvótán felüli
kivitelre vonatkozó részletes szabályok megállapítása tekintetében a 951/2006/EK rendelet
módosításáról

A Bizottság 911/2008/EK rendelete (2008. szeptember 18.) a 2008. szeptemberi alidõszakra az
1529/2007/EK rendelettel megnyitott vámkontingensek keretében történõ rizsbehozatalra vonat-
kozó engedélyek kiadásáról

A Bizottság 912/2008/EK rendelete (2008. szeptember 18.) a legkevésbé fejlett országokból szár-
mazó rizs behozatalára a 964/2007/EK rendelettel megnyitott vámkontingens keretében benyújtott
behozataliengedély-kérelmekre alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról

A Bizottság 913/2008/EK rendelete (2008. szeptember 18.) a tojáságazatban alkalmazott export-
visszatérítések megállapításáról

A Bizottság 914/2008/EK rendelete (2008. szeptember 18.) a baromfihús-ágazatban alkalmazott
export-visszatérítések megállapításáról

A Bizottság 915/2008/EK rendelete (2008. szeptember 18.) az 536/2007/EK rendelettel megnyi-
tott, baromfihúsra vonatkozó és az Egyesült Államok részére kiutalt vámkontingens keretében
2008 szeptemberének elsõ hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek ki-
bocsátásáról

A Bizottság 916/2008/EK rendelete (2008. szeptember 18.) a 812/2007/EK rendelettel a sertéshús
tekintetében megnyitott vámkontingens keretében a 2008 szeptemberének elsõ hét napján benyúj-
tott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kiadásáról

A Bizottság 917/2008/EK rendelete (2008. szeptember 18.) a 979/2007/EK rendelettel a sertéshús
tekintetében megnyitott vámkontingens keretében a 2008 szeptemberének elsõ hét napján benyúj-
tott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kiadásáról

A Bizottság 918/2008/EK rendelete (2008. szeptember 18.) a 806/2007/EK rendelettel a sertéshús
tekintetében megnyitott vámkontingens keretében a 2008 szeptemberének elsõ hét napján benyúj-
tott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kiadásáról

A Bizottság 919/2008/EK rendelete (2008. szeptember 18.) a 619/2008/EK rendelettel elõírt folya-
matos pályázati felhívás keretében a vajra alkalmazott export-visszatérítés nem odaítélésérõl

A Bizottság 920/2008/EK rendelete (2008. szeptember 18.) a baromfihús- és tojáságazatban alkal-
mazandó, valamint a tojásfehérjére vonatkozó irányadó árak rögzítésérõl és az 1484/95/EK rende-
let módosításáról

A Bizottság 921/2008/EK rendelete (2008. szeptember 18.) a Szerzõdés I. mellékletében nem sze-
replõ áruk formájában exportált tojásra és tojássárgájára vonatkozó visszatérítési ráták rögzítésérõl

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/741/EK:

* A Bizottság határozata (2008. szeptember 11.) a villamos energia lengyelországi termelésé-
nek és nagykereskedelmi értékesítésének a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ága-
zatban mûködõ ajánlatkérõk beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/17/EK
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európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikke (1) bekezdésének alkalmazása alóli mente-
sítésérõl [az értesítés a C(2008) 4805. számú dokumentummal történt]1

2008/742/EK:

* A Bizottság határozata (2008. szeptember 18.) a propaklórnak a 91/414/EGK tanácsi irány-
elv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növény-
védõ szerek engedélyének visszavonásáról [az értesítés a C(2008) 5064. számú dokumen-
tummal történt]1

2008/743/EK:

* A Bizottság határozata (2008. szeptember 18.) a dinikonazol-M-nek a 91/414/EGK tanácsi
irányelv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó
növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról [az értesítés a C(2008) 5068. számú doku-
mentummal történt]1

2008/744/EK:

* A Bizottság határozata (2008. szeptember 18.) a dikloránnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az ezt a hatóanyagot tartalmazó növény-
védõ szerek engedélyének visszavonásáról [az értesítés a C(2008) 5086. számú dokumen-
tummal történt]1

2008/745/EK:

* A Bizottság határozata (2008. szeptember 18.) a ciánamidnak a 91/414/EGK tanácsi irány-
elv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növény-
védõ szerek engedélyének visszavonásáról [az értesítés a C(2008) 5087. számú dokumen-
tummal történt]1

252. 51. évfolyam L 252. szám (2008. szeptember 20.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 922/2008/EK rendelete (2008. szeptember 19.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
hozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 923/2008/EK rendelete (2008. szeptember 12.) a Kínai Népköztársaságból szár-
mazó kézi emelõkocsik és alapvetõ részegységeik behozatalára a 684/2008/EK rendelettel
módosított 1174/2005/EK tanácsi rendelettel bevezetett dömpingellenes intézkedések Thai-
földön feladott kézi emelõkocsik és alapvetõ részegységeik behozatalával – tekintet nélkül
arra, hogy azokat Thaiföldrõl származónak jelentették-e be – történõ lehetséges kijátszásá-
ra vonatkozó vizsgálat megindításáról, valamint e behozatalok nyilvántartásba vételi köte-
lezettségének elõírásáról

* A Bizottság 924/2008/EK rendelete (2008. szeptember 19.) a kvótán felül elõállított cukor és
izoglükóz kivitelére a 2008/2009. gazdasági év végéig alkalmazandó mennyiségi korlátozás
megállapításáról

A Bizottság 925/2008/EK rendelete (2008. szeptember 19.) az 533/2007/EK rendelettel megnyi-
tott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingensek keretében 2008 szeptemberének elsõ hét napján be-
nyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

A Bizottság 926/2008/EK rendelete (2008. szeptember 19.) az 539/2007/EK rendelettel megnyitott, a
tojás- és tojásfehérje-ágazat egyes termékeire vonatkozó vámkontingensek keretében 2008 szeptem-
berének elsõ hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

A Bizottság 927/2008/EK rendelete (2008. szeptember 19.) az 1385/2007/EK rendelettel megnyi-
tott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingens keretében 2008. szeptemberének elsõ hét napján be-
nyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

1EGT-vonatkozású szöveg
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A Bizottság 928/2008/EK rendelete (2008. szeptember 19.) az 1384/2007/EK rendelettel megnyi-
tott, Izraelbõl származó baromfihúsra vonatkozó vámkontingens keretében 2008 szeptemberének
elsõ hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/746/EK:

* A Bizottság határozata (2008. május 20.) a Franciaország által a Le Levant körutazást végzõ
hajó építéséhez nyújtott állami támogatásról [C 74/99 (ex NN 65/99)] [az értesítés a C(2007)
5419. számú dokumentummal történt]1

2008/747/EK:

* A Bizottság határozata (2008. szeptember 10.) a kozmetikumok, illatszerek és piperecikkek
behozatalával, forgalmazásával és reklámozásával kapcsolatban a Koreai Köztársaság
által hozott intézkedésekre vonatkozó vizsgálati eljárás megszüntetésérõl [az értesítés a
C(2008) 4837. számú dokumentummal történt]

2008/748/EK:

* A Bizottság határozata (2008. szeptember 18.) a triflumizolnak a 91/414/EGK tanácsi irány-
elv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növény-
védõ szerek engedélyének visszavonásáról [az értesítés a C(2008) 5075. számú dokumen-
tummal történt]1

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2008/749/KKBP együttes fellépése (2008. szeptember 19.) az ENSZ Biztonsági Ta-
nácsa 1816 (2008) sz. határozatának támogatását célzó európai uniós katonai koordinációs
fellépésrõl (EU NAVCO)

Helyesbítések

Helyesbítés a tojáságazatban alkalmazott export-visszatérítések megállapításáról szóló, 2008.
szeptember 18-i 913/2008/EK bizottsági rendelethez (HL L 251., 2008. 9. 19.)

Helyesbítés a baromfihús-ágazatban alkalmazott export-visszatérítések megállapításáról szóló,
2008. szeptember 18-i 914/2008/EK bizottsági rendelethez (HL L 251., 2008. 9. 19.)

253. 51. évfolyam L 253. szám (2008. szeptember 20.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

IRÁNYELVEK

* A Bizottság 2008/84/EK irányelve (2008. augusztus 27.) a színezékeken és édesítõszereken
kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagok különleges tisztasági követelményeinek megállapí-
tásáról1 (kodifikált változat)

1EGT-vonatkozású szöveg
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254. 51. évfolyam L 254. szám (2008. szeptember 20.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

Bizottság

* A Bizottság 859/2008/EK rendelete (2008. augusztus 20.) a 3922/91/EGK tanácsi rendelet-
nek a kereskedelmi célú repülõgépes közlekedési szolgáltatásokra alkalmazandó közös mû-
szaki követelmények és közigazgatási eljárások tekintetében történõ módosításáról

255. 51. évfolyam L 255. szám (2008. szeptember 23.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 929/2008/EK rendelete (2008. szeptember 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
hozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 930/2008/EK rendelete (2008. szeptember 22.) a cukorágazat egyes termékeire az
1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-as gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítõ
importvámok összegének módosításáról

IRÁNYELVEK

* A Bizottság 2008/87/EK irányelve (2008. szeptember 22.) a belvízi hajókra vonatkozó mû-
szaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv módosításáról1

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2008/750/EK:

* A Tanács határozata (2008. szeptember 15.) a felszámolás alatt álló ESZAK, valamint a fel-
számolást követõen a Szén- és Acélipari Kutatási Alap eszközeinek kezelésére vonatkozó
többéves pénzügyi iránymutatások megállapításáról szóló 2003/77/EK tanácsi határozat
módosításáról

Bizottság

2008/751/EK:

* A Bizottság határozata (2008. szeptember 18.) az 1528/2007/EK tanácsi rendelet II. mellék-
letében elõírt származási szabályoktól a konzervált tonhal és tonhalfilé vonatkozásában
Madagaszkáron fennálló különleges helyzetre figyelemmel való ideiglenes eltérésrõl [az ér-
tesítés a C(2008) 5097. számú dokumentummal történt]

1EGT-vonatkozású szöveg
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A Közbeszerzési Értesítõ 111. számának (2008. szeptember 24.) tartalomjegyzékérõl

Ajánlás, tájékoztató [az építési beruházások közbe-
szerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól szóló
162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet, valamint a tervpá-
lyázati eljárások részletes szabályairól szóló 137/2004.
(IV. 29.) Korm. rendelet, a 207/2008. (VIII. 27.) Korm.
rendelet]

HIRDETMÉNYEK

Ajánlati felhívás

Balatonfüred Város Önkormányzata (szakorvosi ren-
delõ akadálymentesítése – K. É. – 14221/2008)

Békéscsaba Gyermekélelmezési Intézmény (Békéscsa-
ba, élelmiszer-beszerzés – K. É. – 14960/2008)

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
(40-33/2008 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház részé-
re orvosi gép-mûszer beszerzése – K. É. – 14234/2008)

Magyar Közút Kht. (ROP burkolatfelújítás 2008. –
dél-dunántúli régió II. – K. É. – 15030/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (KP004 Nyu-
gati és Keleti pályaudvarok elõvárosi célú fejlesztése
– K. É. – 14799/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (VK013 – AF –
K111.01. Szentendre nyugati elkerülést biztosító út, ta-
nulmányterv tárgyú projekt tervezõjének kiválasztása
– K. É. – 14958/2008)

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pécs Megyei
Jogú Város Önkormányzata számára Pécs 2010 Euró-
pa Kulturális Fõvárosa programhoz kapcsolódóan le-
folytatandó közbeszerzési eljárások teljes körû lebo-
nyolítása, közbeszerzés szakmai támogatása – K. É. –
15059/2008)

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (40-25/2008 bizto-
sítás – K. É. – 14426/2008)

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön (élelmiszer beszál-
lítása – K. É. – 13527/2008)

Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Non-
profit Közhasznú Kft. (ajánlatkérõ részére gyógyszerek
és infúziók beszerzése – K. É. – 14219/2008)

Vas Megyei Önkormányzat (bankszámlaszerzõdés
– K. É. – 14020/2008)

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelõ-
intézet (4407/Veszprém/08 mobil távközlési szolgálta-
tás – K. É. – 14713/2008)

Ajánlati felhívás – egyes ágazatokban

Magyar Posta Zrt. (ajánlatkérõ egyetemes postai szol-
gáltatás körébe tartozó levél- és csomagküldemények
végpontos átfutási idõmérésének lebonyolítása és érté-
kelése – K. É. – 14895/2008)

Részvételi felhívás

Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (privatizációs kommu-
nikáció/2008. – K. É. – 15104/2008)

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányza-
ta (HPV-vakcinák beszerzése – K. É. – 14944/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (részvételi felhí-
vás gyorsított meghívásos eljárásban ETCS 2 rendszer
szakértõi feladatainak ellátására – K. É. – 14977/2008)

Vecsés Város Önkormányzata (hitelszerzõdés megkö-
tése Vecsés Város Önkormányzata részére – K. É. –
14883/2008)

Részvételi felhívás – egyes ágazatokban

Nyírségvíz Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatorna-
mû Zrt. (villamos energia beszerzése a társaság teljes
mûködési területére 2009. évre – K. É. – 14077/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza
(4336/Kecskemét/08., citosztatikum szoftver beszer-
zése – K. É. – 14420/2008)

Bajai Kórház [gyógyszerek, infúziók beszerzése
(SG-398) – K. É. – 15062/2008]

Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri Hi-
vatal (Budapest teljes körû csatornázásának befejezõ
szakasza projekt tervezési munkáihoz kapcsolódó ki-
egészítõ tervezõi szolgáltatás megrendelése – K. É. –
13885/2008)

Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri Hi-
vatal (Budapest teljes körû csatornázásának befejezõ
szakasza projekt kiegészítõ tervezés mérnök-tanács-
adói szolgáltatás megrendelése – K. É. – 13886/2008)

Egészségügyi Minõségfejlesztési és Kórháztechnikai
Intézet (Társadalmi Megújulás Operatív Program
6.2.6 megvalósíthatósági tervek minõségbiztosítása a
tervezett jelentõs beruházásoknál címû kiemelt projekt
A komponensének megvalósításához szükséges szakér-
tõi szolgáltatások igénybevétele – K. É. – 14224/2008)

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (étkezési je-
gyek beszerzése – K. É. – 10426/2008)

ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító
Iroda Társadalmi Szolg. Kht. (az ESZA Kht. kezelésében
lévõ hazai és uniós források felhasználását elõsegítõ
kommunikációs tevékenységekhez kapcsolódó média-
tervezési és médiavásárlási feladatok ellátása – K. É. –
15079/2008)
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Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (hõtermelõ és -el-
osztó rendszer üzemeltetése és karbantartása – K. É. –
14119/2008)

Káldor Miklós Kollégium (hús és hentesáruk, zöldség
és gyümölcs, mélyhûtött áruk, tejtermékek, fûszeráruk
és pékáruk beszerzése – K. É. – 13761/2008)

Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (KSzF) (EU-s tá-
jékoztató az eljárás eredményérõl: elektronikus árlej-
tés szolgáltatás, valamint kapcsolódó közbeszerzési és
egyéb szolgáltatások – K. É. – 14002/2008)

Magyar Államkincstár (író- és irodaszer beszerzése
– K. É. – 14894/2008)

Magyar Közút Kht. (ROP-hoz kapcsolódó felújítási
munkák a nyugat-dunántúli régióban – tájékoztató
TED – K. É. – 14913/2008)

Magyar Közút Kht. (mart aszfalt újrahasznosítása I.
– K. É. – 14918/2008)

Magyar Közút Kht. Heves Megyei Területi Igaz-
gatósága (hídfelújítás tervezése Heves megyében 2008.
– K. É. – 14807/2008)

Magyar Televízió Zrt. [2 db HD encoder és az MTV
Zrt. meglévõ Tandberg típusú eszközeihez illeszkedõ
3 db SD/HD mûholdvevõ (IRD) beszerzése – K. É. –
14670/2008]

MÁV Zrt. (10 340 000 000 Ft értékben beruházási hi-
tel biztosítása – K. É. – 15153/2008)

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (beruházási
hitel felvétele a 2008. évre – K. É. – 14076/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [K004.04 MO-
NOR, 4 sz. fõút (36+557) – 46102 j. út (1+690) csomó-
pontjának körforgalmú csomóponttá történõ átépítése
kivitelezési munkáinak elvégzése – KP 002 – K. É. –
14350/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [a békéscsabai
(V.) projektirodához tartozó 2008. évi engedélyköteles
hídtervezési beavatkozások – engedélyezési és kivite-
lezési terveinek elkészítése (TED tájékoztató KP006)
– K. É. – 14935/2008]

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a
13. sz. fõút Komárom déli elkerülõ építése tárgyában
indult közbeszerzési eljárás eredményérõl – K. É. –
15099/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (M86 gyorsfor-
galmi út Gyõr-Moson-Sopron megyehatár–Csorna
észak 119+235–149+651 km-sz. közötti szakasz kör-
nyezeti és kulturális örökségvédelmi hatástanulmány
elkészítése – K. É. – 15100/2008)

Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Fõigazgatóság
(A PTE I. Sz. Gyakorló Ált. Isk. részére diákélelmezési
szolgáltatások ellátása – K. É. – 14024/2008)

Poroszló Község Önkormányzata (Poroszló, Tisza-tavi
ökocentrum tervezése – EU-s tájékoztató – K. É. –
15067/2008)

Százhalombatta Város Önkormányzata (útfenntartás
2008–2009. – K. É. – 13317/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl – egyes ágaza-
tokban

DMRV Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. [üzem-
anyag (gázolaj, benzin) beszerzése kártyás vásárlással
– K. É. – 14314/2008]

Módosítás

BKV Zrt. (nyomdaipari termékek szállítása – ajánla-
ti felhívás módosítás – K. É. – 14232/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (módosítás a
85. sz. fõút Gyõr–Csorna köztes szakaszok kiviteli ter-
veinek elkészítése tárgyú ajánlati felhívásra – K. É. –
15088/2008)

Visszavonás

Honvédelmi Minisztérium (keretszerzõdés gépjár-
mû-technikai nagy értékû tárgyi eszközök beszerzésére
eljárás visszavonása – K. É. – 15091/2008)

Tura Város Önkormányzata (hitelfelvétel – visszavo-
nás – K. É. – 15232/2008)

Helyesbítés

Budapest Fõváros Önkormányzata (az Európai Unió
Hivatalos Lapjához 2008. augusztus 27-én, K. É. –
13269/2008 számmal feladott ajánlati felhívás helyesbí-
tése – K. É. – 14608/2008)

Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Non-
profit Közhasznú Kft. (az Európai Unió Hivatalos Lap-
jához 2008. augusztus 25-én, K. É. – 13308/2008 szám-
mal feladott ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. –
14222/2008)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

Vasút-egészségügyi Szolgáltató Kht. [labordiagnosz-
tikai szolgáltatás megrendelése (SG-402.) – K. É. –
15233/2008]

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
(átépítés és felújítás a DDRFÜ kaposvári és pécsi iro-
dáiban – K. É. – 15258/2008)

Encsi Többcélú Kistérségi Társulás (5 db új motoros
fûkasza és 18 db új fûnyíró traktor beszerzése – K. É. –
15022/2008)
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SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgaz-
dálkodási Zrt. (folyószámla-hitelkeret biztosítása aján-
latkérõ részére – K. É. – 15034/2008)

Ajánlati felhívás

Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (sérült útirányjelzõ táb-
lák javítása/2008. – K. É. – 15261/2008)

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (aján-
latkérõ közigazgatási területén lévõ szikkasztókutak
karbantartása – K. É. – 14868/2008)

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (aján-
latkérõ csatornázatlan mélyterületein, lefolyástalan te-
rületein összegyûlõ csapadékvíz esetenkénti elszállítása
– K. É. – 14869/2008)

Medi-Fruct TÉSZ (almaosztályozó gép beszerzése
– K. É. – 15202/2008)

Országos Rendõr-fõkapitányság (ORFK Mexikói úti
épület átalakítása, felújítása – K. É. – 15128/2008)

Törökszentmiklós Város Önkormányzata (belterületi
gyûjtõutak felújítása és közlekedési csomópontok biz-
tonságossá tétele – K. É. – 14727/2008)

Ajánlati felhívás – egyes ágazatokban

Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. (karácsonyi dísz-
világítás – K. É. – 15042/2008)

Tervpályázati kiírás

Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség
(Nagyvisnyó községben 6 szolgálati és 6 szociális bérla-
kás építésének tervpályázata – K. É. – 14277/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Haj-
dú-Bihar megyei hulladékgazdálkodási program – re-
kultiváció – K. É. – 14667/2008)

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (iparosí-
tott technológiával épült lakóépületek felújítása, Jubi-
leum tér 5. – K. É. – 15108/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)

ELMÛ Hálózati Elosztó Kft. (Kaszásdûlõ 120/10 kV-os
transzformátorállomás rekonstrukciós munkái – K. É. –
11520/2008)

Esztergom Város Önkormányzata (Esztergom – e-ön-
kormányzat – K. É. – 15048/2008)

Galga Menti Mezõgazdasági Termelõ és Szolgáltató
Szövetkezet (hígtrágya-tó tervezett szintjének megvál-
tozása miatti pótmunka – K. É. – 11446/2008)

Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormány-
zati Társulás (a Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodá-
si Önkormányzati Társulás mûködési területén kiala-
kítandó települési szilárdhulladék-gazdálkodási rend-
szer berendezéseinek és létesítményeinek üzemelteté-
sére irányuló közszolgáltatási szerzõdés – K. É. –
15114/2008)

HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. (tejtermékek
szállítása a HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. ré-
szére 12 hónapos idõtartamra – K. É. – 12079/2008)

Kisalföld Volán Közlekedési Zrt. (6 db + 100% azonos
típusú új szóló elõvárosi kivitelû autóbusz zártvégû
pénzügyi lízingje – K. É. – 12783/2008)

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (közút-
hálózat-fejlesztési vizsgálatok, tanulmányok, gazdasá-
gossági vizsgálatok, biztonsági audit – K. É. –
12980/2008)

Miskolci Egyetem (campusfejlesztési és -szolgáltatási
projekt II. PPP-konstrukcióban – K. É. – 12041/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [tájékoztató a
33. sz. fõút 71+825–74+513 km-szelvények közötti sza-
kasz (Hortobágy átkelés I. ütem) 11,5 tonnás burkolat-
megerõsítés és -szélesítés kivitelezési, valamint hídfel-
újítási munkáinak elvégzése tárgyú eljárás eredményé-
rõl – K. É. – 14200/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (vállalkozási
szerzõdés az M31 autópálya, valamint a csatla-
kozó építmények kivitelezési munkáinak elvégzésére
– K. É. – 15060/2008)

Országos Vérellátó Szolgálat [11/OVSZ/2008. vérké-
szítmény elõállításához használt különbözõ gyártmá-
nyú készülékek karbantartása és eseti javítása megne-
vezésû hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalásos el-
járás eredményérõl készült tájékoztató (nemzeti)
– K. É. – 15159/2008]

Rytmion Kutató és Fejlesztõ Kft. (elektrofiziológiai
vizsgálatok beszerzése – K. É. – 12699/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata (100 mil-
lió HUF összegû célhitel biztosítása 20 éves futamidõre
ajánlatkérõ költségvetésében meghatározott beruhá-
zási cél megvalósítására – K. É. – 12852/2008)

Esztergom Város Önkormányzata (Esztergom – ingat-
lan 16445/2 hrsz. – K. É. – 15047/2008)

MIHÕ Miskolci Hõszolgáltató Kft. (sportuszoda táv-
hõellátását biztosító távvezeték építése – K. É. –
15038/2008)

6890 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/40. szám



MNV Zrt. (520 fõ elhelyezésére alkalmas, klimatizált
irodahelyiség megvásárlása adásvételi szerzõdés kere-
tében – K. É. – 15110/2008)

Nógrád Megye Önkormányzata (intézményi fejleszté-
seket megalapozó tervezési feladatok és kapcsolódó
mérnöki szolgáltatások elvégzése – K. É. – 12701/2008)

Tolna Megyei Önkormányzat (pedagógiai szakmai
szolgáltatások ellátása – K. É. – 12284/2008)

Velence Város Önkormányzata (mûszaki ellenõrzés
– K. É. – 14961/2008)

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszp-
rém, nagy felületû útjavítási munkák 2008. – K. É. –
15015/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.
(közelkörzeti radarrendszer beszerzése – K. É. –
15139/2008)

Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet [HE-
FOP 3.5.1. központi program tanár-továbbképzési al-

programjának keretében a Mindentudás Egyeteme
brandjéhez kapcsolódó elõadás- és mûsorsorozat meg-
valósítása (222 960 000 Ft) – K. É. – 12822/2008]

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási
Szolgáltató Intézmény [egyesített bölcsõdék élelmiszer-
beszerzése: Surjány Hús Kft. (III. csoport) – K. É. –
10726/2008]

Budapest-Csepel Önkormányzata (parkok és játszóte-
rek rekonstrukciós munkái – K. É. – 11953/2008)

Magyar Rádió Részvénytársaság [folyószámla-hitel-
szerzõdés (MR – 670 M Ft) – K. É. – 15224/2008]

Országos Vérellátó Szolgálat (14/OVSZ/2007. Scangel-
diagnosztikumok, tájékoztató a szerzõdés részteljesíté-
sérõl – K. É. – 15215/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága
(a VPOP pénzügyi szakterülete elhelyezésére szolgáló
ingatlan bérlete és üzemeltetése – K. É. – 15033/2008)
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A Közbeszerzési Értesítõ 112. számának (2008. szeptember 26.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Ajánlati felhívás

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (az APEH Köz-
ponti Hivatala és területi szervei nyomtatóinak és fax-
készülékeinek üzemeltetéséhez szükséges utángyár-
tott/újraépített, illetve gyári eredeti kellékanyagok
szállítása – K. É. – 14739/2008)

Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kór-
ház-Rendelõintézet és Baleseti Központ (1324/92/2008.
különféle élelmiszerek beszerzése – K. É. – 13850/2008)

MV Bázismag Kft. (parcellakombájn, parcellavetõ
gép beszerzése – K. É. – 14740/2008)

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Cochlearis
implantátumok szállítása – K. É. – 15075/2008)

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (szívbillentyûk
szállítása – K. É. – 15103/2008)

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház (EM-249. ultrahang-
készülék beszerzése – K. É. – 14071/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (vil-
lamos energia beszerzése – K. É. – 15040/2008)

Ajánlati felhívás – egyes ágazatokban

Észak-dunántúli Vízmû Zrt. (ajánlatkérõ által üzemel-
tetett fogyasztási helyek részére 30,6 GWh – 15%
mennyiségû villamos energia teljes ellátás alapú szer-
zõdés keretében történõ adásvétele 2009. január 1.–
2009. december 31. közötti idõszakban – K. É. –
14486/2008)

Részvételi felhívás

Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Köz-
pont [központi elektronikus fizetési és elszámolási
rendszer (EFER) kialakítása elektronikus ügyintézési
szakrendszerek számára fizetési szolgáltatások integ-
rálásával – K. É. – 14849/2008]

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza
(4359/Kecskemét/08 – veszélyes hulladék ártalmatlaní-
tása – K. É. – 14864/2008)



Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság [euroszibériai
erdõsztyepp tölgyesek és pannon homoki gyepek meg-
õrzése a nagykõrösi pusztai tölgyesek pSCI területén
(LIFE-Nature pályázat), élõhelykezelés: Nagykõrös
139 C és D, 140 C és 128 B., kerítésépítés: Nagykõrös
139 A, C és D, 140 C és 128 B. – K. É. – 14487/2008]

Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormány-
zati Társulás (a Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodá-
si Önkormányzati Társulás mûködési területén kiala-
kítandó települési szilárdhulladék-gazdálkodási rend-
szer berendezéseinek és létesítményeinek üzemeltetésé-
re irányuló közszolgáltatási szerzõdés – K. É. –
15117/2008)

MÁV Zrt. (nyomdai keretmegállapodás – K. É. –
15065/2008)

Miniszterelnöki Hivatal Elektronikuskormányzat-köz-
pont [tájékoztató az eljárás eredményérõl (közösségi
3. minta) – K. É. – 15188/2008]

Monostori Erõd Hadkultúra Központ Kht. (monostori
erõd 023. számú árkásztábori épület továbbtervezése
– K. É. – 14860/2008)

Nagisz Mezõgazdasági Termelõ és Szolgáltató Zrt.
(gépbeszerzés – K. É. – 15255/2008)

Nemesszalóki Mezõgazdasági Zrt. (ajánlatkérõ állat-
telepi gépeinek támogatásból megvalósuló beszerzése
– K. É. – 14899/2008)

Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet [élel-
miszer beszerzése (kenyér, péksütemény kivételével)
– K. É. – 14436/2008]

Pécsi Tudományegyetem (egész napos betegélel-
mezési, valamint bölcsõdei és óvodai gyermekélelme-
zési feladatok ellátása készételszállítással – K. É. –
14493/2008)

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (integrált
informatikai rendszer karbantartása, üzemeltetése, to-
vábbfejlesztése – K. É. – 14606/2008)

Helyesbítés

Magyar Nemzeti Bank (az Európai Unió Hivatalos
Lapjához 2008. augusztus 18-án, K. É. – 13164/2008
számmal feladott részvételi felhívás helyesbítése
– K. É. – 14865/2008)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

Heves Megyei Önkormányzat (õrzés-védelem ellátása
ajánlatkérõ részére – K. É. – 14512/2008)

Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
[4390/KDRMK/08, mentor szolgáltatások nyújtása
(TÁMOP 1.1.2) (decentralizált programok a hátrányos

helyzetûek foglalkoztatásáért program) – K. É. –
15089/2008]

Pincehely Nagyközség Önkormányzata (élelmezési el-
látások szolgáltatása – K. É. – 15109/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

Békés Megyei Bíróság [ajánlatkérõ dolgozói ré-
szére melegétkezési utalvány és az ehhez kapcsolódó
szolgáltatások megrendelése (630 db), becsült érték:
7 712 000 Ft – K. É. – 15013/2008]

Derecske Petõfi Mezõgazdasági Kft. (Derecske Petõfi
Mezõgazdasági Kft. állattartó telepeinek trágyaelhe-
lyezése és -kezelése – K. É. – 15185/2008)

Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete (fõzõ-
konyha részére élelmiszer-nyersanyag beszerzése
– K. É. – 14618/2008)

Ferencvárosi Önkormányzat (Budapest IX. kerület,
Középsõ-Ferencváros területén személygépkocsi-par-
kolók építése – K. É. – 15165/2008)

Heves Megyei Önkormányzat (épülettakarítási fel-
adatok ellátása ajánlatkérõ részére – K. É. –
14511/2008)

Heves Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona
és Rehabilitációs Intézet (élelmiszerek szállítása 2008.
– K. É. – 15076/2008)

Kisdombegyházi Agro-Ferr Mezõgazdasági Termelõ és
Szolgáltató Kft. (szarvasmarhatelepen trágyatároló és
útépítés kivitelezése – K. É. – 14822/2008)

Komárom Város Önkormányzata (épületek építé-
se-szerelése, valamint közlekedési építmények építé-
se-szerelése során a mûszaki ellenõri feladatok ellátása
– K. É. – 15338/2008)

Komárom Város Önkormányzata (Komárom város
közvilágításának bõvítése 2008. – K. É. – 15345/2008)

Középfokú Oktatási Intézmények Gazdálkodó Irodája
(Berettyóújfalu, KOGI részére élelmiszer-beszerzés
– K. É. – 14905/2008)

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (63. sz.
fõút Székesfehérvárt elkerülõ szakasz részleges kör-
nyezetvédelmi felülvizsgálata – K. É. – 15218/2008)

Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszer-
tani Intézmény és Gyermekotthon (élelmiszer beszerzése
– K. É. – 14413/2008)

Pécsi Tudományegyetem (sterilizáló csomagolóanya-
gok beszerzése – K. É. – 14965/2008)

Szerencs Város Önkormányzata (Szerencs, Széche-
nyi u.–Hunyadi köz útfelújítása, és Zrínyi utca útfelújí-
tása – K. É. – 14755/2008)

Üllõ Város Önkormányzata (belterületi utak tervezése
– K. É. – 15495/2008)
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Ajánlati felhívás

AGRO-M Mezõgazdasági Zrt. (AGRO-M – hígtrá-
gya-kezelõ rekonstrukciója 2008. – K. É. – 15302/2008)

BAUMART Asztalos-Szakipari Szolgáltató és Keres-
kedelmi Kft. (gépbeszerzés 2008. – az ajánlatkérõ szak-
oktatási helyszínén, a szakoktatás feltételeinek javítása
céljából – K. É. – 14820/2008)

Földesi és Társa 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(AF – GOP 3.1.1. informatikai hálózat építése projekt
– K. É. – 15260/2008)

FTZS Malomipari Bt. [ajánlatkérõ Nagydorog, szi-
getpusztai (hrsz.: 0107/15) szarvasmarhatelepének
korszerûsítése, bõvítése és az almostrágya-kezelésének
korszerû kialakítása – K. É. – 15341/2008]

Hefter és Fia Közúti Közlekedési és Szállítmányo-
zási Kft. (ajánlatkérõ autószerelõ és karosszéria-javító
mûhelye infrastrukturális feltételeinek fejlesztése a
szakoktatás feltételeinek javítása céljából tárgyú áru-
beszerzés – K. É. – 14621/2008)

Kisbér Város Önkormányzata (települési szilárd hul-
ladék gyûjtése és elhelyezés céljára történõ rendszeres
elszállítása – K. É. – 15229/2008)

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság (szúnyogi szivattyútelep rekonstrukciója
projekt során megvalósuló kivitelezéshez kapcsolódó
mûszaki ellenõri munkák és ellenõrzési feladatok ellá-
tása – K. É. – 15017/2008)

Maglód Város Önkormányzata (Hétszínvirág Mûvé-
szeti Óvoda építése – K. É. – 15074/2008)

MTA Atommagkutató Intézet (detektor beszerzése
– K. É. – 15186/2008)

Pesterzsébet Önkormányzata (önkormányzati vagyon-
és felelõsségbiztosítás – K. É. – 15239/2008)

Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Közhasznú Nonpro-
fit Kft. (diszpécserközpont korszerûsítésének és a
laborépület átalakításának tervezése – K. É. –
14504/2008)

Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Közhasznú Nonprofit
Kft. (telephelyi létesítmények bontásával, átalakításá-
val, felújításával kapcsolatos tervezési munkák, kande-
láberek cseréje – K. É. – 14505/2008)

Szentes Város Önkormányzata (útfelújítások 2008.
– K. É. – 15093/2008)

Újszász Város Önkormányzata (Újszász város útháló-
zatához kapcsolódó közmûhálózatához kapcsolódó elõ-
re tervezett és nem tervezett építési feladatok ellátása
– K. É. – 12623/2008)

Vásárosnamény Város Önkormányzata (Vásárosna-
mény-Vitka hivatásforgalmú kerékpárút építése
– K. É. – 15289/2008)

Vásárosnamény Város Önkormányzata (Vásáros-
namény–Gergelyiugornya közötti kerékpárút építése
– K. É. – 15354/2008)

Részvételi felhívás

Budapesti Gazdasági Fõiskola (a Budapesti Gazdasági
Fõiskola Budapest, Markó u. 29–31. sz., illetve Buda-
pest, Alkotmány u. 9–11. sz. alatti épületek folyamat-
ban lévõ felújítási munkák 2009. évi elõrehozott kivite-
lezési munkáinak megvalósítása – K. É. – 15479/2008)

Mikóháza Község Önkormányzata (kerékpárút épí-
tése – K. É. – 14192/2008)

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata [a FIDIC
piros könyv alapján (2. magyar nyelvû kiadás, 2005.)
egyösszegû áras vállalkozási szerzõdés rekultivációs
munkák megvalósítására a Szolnok és térsége hulla-
dékgazdálkodási rendszer ISPA/Kohéziós Alap pro-
jekt keretében – K. É. – 15052/2008]

Törökbálint Város Önkormányzata (új, 6 csoportos
óvoda építése – K. É. – 15305/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

Csongrád Megyei Önkormányzat [hordozható szemé-
lyi számítógép (notebookok) beszerzése – K. É. –
9247/2008]

Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE Trefort
kert, Múzeum krt. 6–8. sz. oktatási épülethomlokzat
felújítása – K. É. – 15362/2008)

Fertõd Város Önkormányzata (biztonságos és fenn-
tartható kerékpáros közlekedésért a Fertõ/Neusiedler
See Kultúrtájon – K. É. – 8693/2008)

Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kór-
ház-Rendelõintézet és Baleseti Központ (Péterfy Sándor
Utcai Kórház-Rendelõintézet és Baleseti Központ há-
rom telephelyét érintõ épületfelújítási és -átalakítási
munkái – K. É. – 9065/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (ge-
rincsebészeti implantátumok beszerzése 2008–2009.
– K. É. – 11554/2008)

Baja Város Önkormányzata (út- és közmûhálózat fej-
lesztése – K. É. – 15333/2008)

BIOKOM Pécsi Környezetgazdálkodási Kft. (1 évre
szóló gázolaj- és benzinszállítás – K. É. – 13210/2008)

BIOKOM Pécsi Környezetgazdálkodási Kft. (déllcc
– K. É. – 15384/2008)

Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (Buda-
pest XVI. kerületi útépítések tervezése II. – K. É. –
15353/2008)

Budapest Fõváros XV. Ker. Önkormányzat Egész-
ségügyi Intézménye (nappali orvosi ügyelet ellátása
– K. É. – 15436/2008)
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Budapesti Rendõr-fõkapitányság (BRFK állománya
részére tanévkezdéshez szükséges eszközök vásárlásá-
hoz felhasználható utalvány beszerzése 2500 fõ részére
– K. É. – 11362/2008)

Budapesti Történeti Múzeum [ásatási leletanyag res-
taurálási munkálatainak elvégzése (Rest 2008.) – K. É. –
12309/2008]

Debreceni Egyetem (EM-233., ajánlatkérõ tudo-
mányegyetemi karai központi irattárának létrehozása
és üzemeltetése, valamint a központi külsõ és belsõ irat-
kezelési-érkeztetõi feladatok ellátása – K. É. –
11548/2008)

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (emberi erõforrá-
sok és speciálisan képzett szakértõi kapacitások bizto-
sítása projektmenedzselési, projektadminisztrációs,
termék/projektfolyamat minõségbiztosítási tevékeny-
ség ellátása – K. É. – 13715/2008)

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal [az Állami Foglal-
koztatási Szolgálat integrált informatikai rendszeré-
nek forráskódot is érintõ továbbfejlesztése (átdolgozá-
sa) keretében a TAMOP 111, TAMOP 112 kiemelt
programok megvalósítása informatikai támogatása
– K. É. – 13716/2008]

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (hae-
modinamikai és angiográfiás, valamint elektrofizioló-
giai és rádiófrekvenciás ablációs anyagok beszerzése a
felnõttellátásra – K. É. – 15314/2008)

Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (nyomdai kivi-
telezésû munkák a Központi Szolgáltatási Fõigazgató-
ság ellátási körébe tartozó minisztériumok és intézmé-
nyeik részére nettó 12 000 000 Ft keretösszeg erejéig
– K. É. – 15200/2008)

Magyar Közút Kht. (hídfelújítások tervezése Komá-
rom-Esztergom megyében 2008. – K. É. – 13698/2008)

Magyar Közút Kht. Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága
(hídfelújítások Bács-Kiskun megyében 2008. – K. É. –
14407/2008)

Magyar Televízió Zrt. (az MTV Zrt. által használt
díszletek üzemeltetése – K. É. – 13794/2008)

MÁV Zrt. [épületszerkezeti karbantartási munkákra
irányuló keretmegállapodásos eljárás 6. részajánlat
(Szeged) második rész – K. É. – 15187/2008]

MÁV Zrt. [épületszerkezeti karbantartási munkákra
irányuló keretmegállapodásos eljárás 1. részajánlat
(Budapest) második rész 2. (Déli) – K. É. – 15193/2008]

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (folyószám-
lahitel biztosítása összesen 15 Mrd Ft, azaz tizenöt-
milliárd forint értékben, hitelszerzõdés formájában
– K. É. – 15284/2008)

Mûvészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Kft. (vállal-
kozási szerzõdés a Mûvészetek Palotája 1095 Budapest,
Komor Marcell u. 1. szám alatti épületében megrende-
lésre kerülõ mûsorok és egyéb rendezvények biztosítá-
sára, valamint host- és hostesstevékenység ellátására
– K. É. – 15265/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a
szerzõdés a Nyíregyháza nyugati elkerülõ kiviteli terv
elkészítése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményérõl
– K. É. – 15119/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (SK002 – tervezé-
si szerzõdés a 47. sz. Hódmezõvásárhely tehermentesítõ
út korábbi terveinek felülvizsgálata, kiviteli és tender-
tervek elkészítése – K. É. – 15176/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [KCS005 – Nóg-
rád és Pest megyei hidak egyesített (engedélyezési és ki-
viteli) terveinek elkészítése – K. É. – 15213/2008]

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [SK003 Borsod-
Abaúj-Zemplén és Heves megyei hidak egyesített (en-
gedélyezési és kiviteli) terveinek elkészítése – K. É. –
15269/2008]

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (SZ009 68. sz. fõ-
út egyes szakaszai – K. É. – 15358/2008)

Pannon Egyetem (kollégiumi férõhelyek biztosítása
– K. É. – 14970/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Észak-magyarországi Regioná-
lis Parancsnoksága [ajánlatkérõ illetékességi területe
alá tartozó három objektum helyiségei (Miskolc, Hor-
váth L. u. 17–19., Eger, Grónay u. 3., Gyöngyös, Kálvin
u. 1–3.) – K. É. – 10750/2008]

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)

1019. Számú OTP Társasház (a panelprogram keretei
között megvalósuló homlokzati és elsõ fûtött szint alatti
födém szigetelése, fûtés korszerûsítése és nyílászárók
cseréje – K. É. – 13488/2008)

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata [útfel-
újítások kivitelezése (a Tinódi-, Rákóczi-, Áchim-, Ka-
zinczy-ltp. 18–25 elõtti út felújítás, Kazinczy u. 6. elõtti
parkolóépítés) – K. É. – 11551/2008]

Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormány-
zat (XXII. kerületben szilárd burkolatú utak építése
– K. É. – 13437/2008)

CSENGER-TEJ Mezõgazdasági Termelõ Kereskedõ és
Szolgáltató Kft. (trágyaelvezetéssel és -kezeléssel, vala-
mint -elhelyezéssel és biogáztermeléssel kapcsolatos
építés, gépbeszerzés – K. É. – 11982/2008)

Dózsa Mezõgazdasági Zrt. (mezõgazdasági gépek be-
szerzése – K. É. – 10752/2008)

Fõvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona
(élelmiszerek beszerzése – K. É. – 10205/2008)

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata (központi
orvosi ügyelet feladatainak ellátása – K. É. –
14986/2008)

Károly Róbert Fõiskola (a Károly Róbert Fõiskola bo-
rászati üzeme fejlesztése épületátalakítással, kivitele-
zése – K. É. – 11914/2008)
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Károly Róbert Fõiskola (a Károly Róbert Fõiskola
Gazdasági és Mûszaki Igazgatósága elhelyezésére szol-
gáló irodaépület kivitelezése – K. É. – 12066/2008)

Komárom Város Önkormányzata (komáromi föld-
hivatal elektromos hálózatának vis maior felújítása
– K. É. – 13285/2008)

Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigaz-
gatási Képzési Központ (megbízási szerzõdés kiegészí-
tése könyvvizsgálói feladatok ellátására – K. É. –
12468/2008)

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság (kerékpárút építése a kistérségi központ
megközelíthetõségének elõsegítésére Szelevény és Kun-
szentmárton között – ÉAOP 3.1.3.-2007-0033 – K. É. –
15264/2008)

Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (Soroksári
úti szerverterem villamos és gépészeti rendszereinek
kapacitásbõvítése – K. É. – 11504/2008)

Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (ajánlatké-
rõ Heves megyei kirendeltségének elhelyezésére Eger,
Eszterházy tér 8. szám alatt található ingatlanban,
921,6 m2 terület és 15 db õrzött parkolóhely bérlete
– K. É. – 11602/2008)

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata [MoWin-
Park – Mosonmagyaróvári Innovációs és Kereskedel-
mi Park 1-es fõútról történõ közúti elérhetõségének ki-
alakítása (útépítés, járdaépítés, forgalomtechnikai esz-
közök beszerzése) – K. É. – 12023/2008]

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata [MoWin-
Park – Mosonmagyaróvári Innovációs és Kereskedel-
mi Park úthálózatának kialakítása (útépítés, járdaépí-
tés, forgalomtechnikai eszközök beszerzése) – K. É. –
12358/2008]

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (Mosonma-
gyaróvár, 150. sz. út mellett külterületi kerékpá-
rút-építés kivitelezési munkái – K. É. – 15098/2008)

Országos Tisztifõorvosi Hivatal (a Forrás-SQL integ-
rált gazdálkodási rendszerhez kapcsolódó kiemelt tá-
mogatási szolgáltatás nyújtása – K. É. – 14698/2008)

PARK 95 Kft. (gépek beszerzése az EMVA állattartó
telepek korszerûsítése program keretén belül – K. É. –
14955/2008)

Tolna Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
(ajánlatkérõ 2 évre megkötendõ szolgáltatási szerzõ-
dése – K. É. – 13563/2008)

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (hi-
tel – K. É. – 12604/2008)

Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról vagy módo-
sításáról

Kalocsa Város Önkormányzata (önkormányzati szám-
la vezetése – K. É. – 14803/2008)

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat [a Köz-
beszerzési Értesítõ 2008. augusztus 22-i, 97. számában,
K. É. – 12853/2008 számon megjelent egyszerû eljárás
visszavonása (KEMÖH Jávorka S.) – K. É. –
15126/2008]

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

Dabas Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala
(járda- és kerékpárút-építés – K. É. – 15211/2008)

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XIX. kerü-
let, Zalaegerszeg utca – a Hungária út, a Nagy Lajos
krt. és a Pannónia utca keresztezõdéseiben (hrsz.:
16036) gázelosztó vezetékek létesítése – K. É. –
13847/2008]

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest II. kerület,
Csatárka út a Zöldkert út–Csalit utca közötti sza-
kaszán (hrsz.: 15599/3) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 13848/2008]

Fõvárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház
[Budapest VI. ker., Rottenbiller utca 26. szám alatti
rendelõintézet átalakítása gyermekfogászati központ
számára 1557 m2 területen gépészeti és elektromos ki-
viteli tervezéssel együtt (57 849 959 Ft) – K. É. –
12601/2008]

Közbeszerzések Tanácsa (a közbeszerzési eljárás sze-
replõinek a közbeszerzések során elõforduló korrup-
cióval kapcsolatos attitûdjeinek, percepcióinak és ta-
pasztalatainak vizsgálatára irányuló országos repre-
zentatív felmérés elvégzése és a felmérési eredmények
elemzése – K. É. – 13878/2008)

Magyar Posta Zrt. [postahelyek takarítása (Bács-
Kiskun, Heves és Pest megye), 248 632 873 Ft + áfa
– K. É. – 13940/2008]

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (PR-infrastruktúra
– K. É. – 14271/2008)

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (PR – gazdaságfejlesz-
tés – K. É. – 14272/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a
tervezési szerzõdés a 62. sz. fõút és a Budapest–Székes-
fehérvár vasútvonal külön szintû keresztezés és útkor-
rekció kiviteli, valamint a burkolaterõsítéses szakasz
egyesített terveinek elkészítése tárgyú szerzõdés módo-
sításáról – K. É. – 14530/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (M0 D4 szakaszá-
ra vonatkozó tervezési szerzõdés módosítása – K. É. –
15286/2008)

Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és Környéke
(vállalkozási szerzõdés keretében Zalaegerszegen
szennyvíztisztító telep bõvítése és rekonstrukciója
– K. É. – 15036/2008)

Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás (szé-
les sávú hálózat kiépítése az ajánlatkérõ területén
– K. É. – 11039/2008)
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Szentgotthárd Város Önkormányzata (Szentgotthárd
város közigazgatási területén út, parkoló, csapadék-
elvezetõ építése és kapcsolódó közvilágítás kiépítése
– K. É. – 14007/2008)

Tiszaföldvár Város Önkormányzata (tájékoztató szer-
zõdés módosításáról Tiszaföldvár város szennyvíztisz-
tító telepe intenzifikálásának és 1200 m3/d kapacitásra
történõ bõvítésének kivitelezése kapcsán – K. É. –
15376/2008)

Zalakaros Város Önkormányzata (Zalakaros, üdülõ-
sortól keletre lévõ területek út- és közmûépítési munkái
– K. É. – 13793/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

Ajka Város Önkormányzata [Ajka, 2007. évi iparosí-
tott technológiával épült lakóépületek (II. csoport)
energiatakarékos korszerûsítése és felújítása, XIII.
részfeladat: Fõ u. 32. szám alatti lakóépület lapos tetõ
hõ- és vízszigetelése – PREMIER Ablakrendszerek Kft.
– K. É. – 12755/2008]

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (24 havi
csípõ- és térdprotézis beszerzése 6., 14. tétel 170 db, el-
lenszolg.: 46 310 000 Ft – ScanMedic Kft. – K. É. –
12269/2008)

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (24 havi
csípõ- és térdprotézis, 13. tétel 80 db, ellenszolg.:
24 800 000 Ft – Variomedic Kft. – K. É. – 12270/2008)

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egye-
temi Oktató Kórház [egészségügyi gázok beszerzése
(35 984 655 Ft + áfa/év) – K. É. – 12616/2008]

Debreceni Egyetem (Debreceni Egyetem Tudomány-
egyetemi Karok botanikus kert fenntartási és üzemel-
tetési szolgáltatása 17 200 m2-en – K. É. – 14932/2008)

Debreceni Egyetem (600-600-500 adagos fõzõkony-
hák, üzemeltetése, gyermekétkeztetés ellátása a Debre-
ceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Arany János
és Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolájában, va-
lamint a hajdúböszörményi Wargha István Fõiskola
pedagógiai fõiskolai karán – K. É. – 14933/2008)

Debreceni Egyetem (Debreceni Egyetem Tudomány-
egyetemi Karok oktatási épületei üzemeltetési, karban-
tartási munkálatainak elvégzése – K. É. – 14934/2008)

Debreceni Egyetem (Debreceni Egyetem Tudomány-
egyetemi Karok belsõ irodai kézbesítõi, valamint irat-
irányítói feladatainak ellátása – K. É. – 14936/2008)

Debreceni Egyetem (a Debreceni Egyetem Tudo-
mányegyetemi Karok oktatási épületeinek takarítása
– K. É. – 14937/2008)

ESZA Kht. [HEFOP/2004/3.4.1, a gazdasági verseny-
képesség operatív program keretében megpályázott
beruházásokhoz és egyéb fejlesztésekhez kapcsolódó
képzések megvalósítása, a vállalkozói készségek fej-

lesztését célzó képzések támogatása (02., 06., 08. rész) –
K. É. – 11054/2008]

ESZA Kht. [HEFOP/2004/3.4.1, a gazdasági verseny-
képesség operatív program keretében megpályázott
beruházásokhoz és egyéb fejlesztésekhez kapcsolódó
képzések megvalósítása, a vállalkozói készségek fej-
lesztését célzó képzések támogatása (01., 05. rész)
– K. É. – 11056/2008]

Ferencvárosi Önkormányzat (poharas tej beszerzése
az önkormányzat által fenntartott intézményekben
az általános iskolás korosztály részére – K. É. –
11920/2008)

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. (Budapest I. kerület,
Petermann bíró utca Országház u.–Bécsi kapu tér kö-
zötti szakaszán (hrsz.: 6563) gázelosztó vezeték létesíté-
se – K. É. – 10602/2008]

Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [IV. ker., Hídláb u.
(Árpád út–Laborfalvi R. u. között) fõvárosi csatornák
rekonstrukciójának tervezése (411 600 Ft) – K. É. –
12619/2008]

Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [X. ker., Árpa u.
(Hizlaló tér–Teherkocsi u. között) fõvárosi csatornák
rekonstrukciójának tervezése (1 900 000 Ft) – K. É. –
12620/2008]

Fõvárosi Fõügyészség (jogi szakszövegek nem hiteles
fordítása – K. É. – 10818/2008)

Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (rakodódaruk és
adaptereik javítása – K. É. – 12069/2008)

Fõvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
(Kórház utcai piac vasbeton tetõszerkezetének és hom-
lokzati paneljeinek betonjavításos felújítási munkái
– K. É. – 11936/2008)

Fõvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
[CSAPI telephelyein festés-mázolási munkálatok
(24 145 200 Ft) – K. É. – 12214/2008]

Fõvárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona
(húskészítmények 16 420 kg, különféle élelmiszerter-
mékek, zöldség, gyümölcs, tej és tejtermékek, mélyfa-
gyasztott termékek, sütõipari termékek, sütemények
beszerzése – K. É. – 11034/2008)

Kismaros Község Önkormányzata [2006. évi dunai ár-
vízkárok helyreállítása (1512 hrsz. Szabadság u.,
1517 hrsz. Gát u., 1543 hrsz. Rév u. burkolat-helyreállí-
tása, 1544., 0138/2., 0157 hrsz. kerékpárút helyreállí-
tása) – K. É. – 11285/2008]

Makó Város Önkormányzata (belterületi csapadékvíz-
csatorna rekonstrukciós munkái – K. É. – 14956/2008)

MECSEK-ÖKO Zrt. (zagytározók õrzése – K. É. –
15217/2008)

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (a Gaz-
dasági és Közlekedési Minisztérium részére, az ajánlati
dokumentációban részletezettek szerinti mennyiség-
ben, nyomdaipari termékek gyártása, csomagolása és
szállítása – K. É. – 10925/2008)
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Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (mé-
diatervezésre, -foglalásra, -vásárlásra, valamint a mé-
diamegjelenések utóértékelésére irányuló vállalkozási
szerzõdés – K. É. – 11116/2008)

Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet [HE-
FOP 3.5.1. központi program tanár-továbbképzési al-
programjának keretében a Mindentudás Egyeteme
brandjéhez kapcsolódó elõadás- és mûsorsorozat meg-
valósítása (222 960 000 Ft) – K. É. – 12920/2008]

Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet [HE-
FOP 3.5.1 központi program keretében fejlesztett taná-
ri módszertan orosz, új lexikon tanároknak orosz, info-
kommunikációs angol, illetve területfejlesztés angol
tananyagból e-learning tananyag fejlesztése, 4×60,
összesen 240 lecke (23 000 000 Ft + áfa) – K. É. –
13944/2008]

Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet (HE-
FOP 3.5.1. központi program tanár-továbbképzési al-
programjának keretében, a Mindentudás Egyeteme
elõadás-sorozatának a Felnõttképzés egész életen át
tartó tanulás tematikus speciális sorozatához kapcsoló-
dó komplex marketing-, kommunikációs tevékenység
– K. É. – 13945/2008)

Nyíregyházi Állatpark Kht. [Nyíregyháza-Sóstófürdõ,
15032/2. hrsz.-ú területen Tarzan ösvénye, Afrika-
ház és Szafari-kilátó kiviteli tervének elkészítése
(26 100 000 Ft + áfa) – K. É. – 12451/2008]

PÉTÁV Pécsi Távfûtõ Kft. [távhõvezeték építése céljá-
ból 247 000 000 HUF összegû kölcsön (131 121 250 HUF)
– K. É. – 12756/2008]

Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Közhasznú Nonprofit
Kft. (Bátaapátiban létesítendõ a kis és közepes aktivitá-
sú radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére szolgá-
ló hemzeti radioaktívhulladék-tároló telephely felszíni
létesítmények I. ütemének felszíni beruházási munkái –
K. É. – 12000/2008)

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
(börgöndi reptér, kármentesítés tárgyú eljárással kap-
csolatos tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl – K. É. –
14947/2008)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Csorvás Város Önkormányzata (kerékpárút építése
Csorvás belterületén – K. É. – 13484/2008)

Összegezés az egyszerû közbeszerzési eljárásban az
ajánlatok elbírálásáról

Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán Kór-
háza [tõkehústermékek beszerzése (2/Gyula/2008)
– K. É. – 13481/2008]

A Közbeszerzési Döntõbizottság határozatai

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (Kormányzati Ellenõrzési Hivatal által
kezdeményezett eljárás a Belügyminisztérium jogutód-
ja az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium ellen
– ügyiratszám: D.283/8/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (FullTec Computer Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. kérelme Budapest Fõváros Önkor-
mányzata ellen – ügyiratszám: D.320/18/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési
Döntõbizottság elnöke által kezdeményezett eljárás a
Heves Megyei Önkormányzat ellen – ügyiratszám:
D.321/12/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési
Döntõbizottság elnöke által kezdeményezett eljárás a
Debreceni Egyetem és a Debreceni Egyetem Orvos-
és Egészségtudományi Centruma ellen – ügyiratszám:
D.331/10/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hiva-
tal kérelme a Goodmilk Kft. ellen – ügyiratszám:
D.343/16/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (TravelSoft Online Kft., Navigátor Infor-
matika Zrt. és az Aquasoft 2004 Kft. kérelme a Buda-
pest Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt. ellen – ügyiratszám:
D.347/34-I./2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési
Döntõbizottság elnöke által kezdeményezett eljárás
a Mûvészeti és Szabadmûvelõdési Alapítvány ellen
– ügyiratszám: D.348/9/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (FullTec Computer Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. kérelme Szeged Megyei Jogú Város
Önkormányzata ellen – ügyiratszám: D.349/14-I/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (REXFILM Broadcast és Kommuniká-
ciós Rendszerek Kft. és az ALBACOMP Számítástech-
nikai Zrt. kérelme a Magyar Televízió Zrt. ellen – ügy-
iratszám: D.353/27/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (Somogyi és Társa Építõ és Szolgáltató
Kft. kérelme Halásztelek Nagyközség Önkormányzata
ellen – ügyiratszám: D.357/6/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzé-
si Döntõbizottság elnöke által kezdeményezett eljárás
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata ellen
– ügyiratszám: D.359/7/2008)
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Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (az Állami Számvevõszék által kezdeménye-
zett eljárás a Budapest Fõváros X. Kerület Kõbánya
Önkormányzata ellen – ügyiratszám: D.363/6/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési
Döntõbizottság elnöke által kezdeményezett eljárás
Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormány-
zati Társulás ellen – ügyiratszám: D.369/16/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (Relid Bau Kft., a Schumann–Fischer
Kft. és a PLATINA-BAU Zrt. kérelme Sámod Község
Önkormányzata + 3 önkormányzat ellen – ügyirat-
szám: D.374/12/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (Kormányzati Ellenõrzési Hivatal által
kezdeményezett eljárás a Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztõ Zrt. ellen – ügyiratszám: D.375/9/2008)

6898 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/40. szám

A Közbeszerzési Értesítõ 113. számának (2008. szeptember 29.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Ajánlati felhívás

Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (hídfelújítások terve-
zése/2008. – K. É. – 15391/2008)

Budapest Fõváros Önkormányzata (Budapest XIII.
ker., Esztergomi úti gyûjtõcsatorna kivitelezési mun-
kái elvégzése, részbeni tervezéssel – K. É. – 15020/2008)

Budapesti Rendõr-fõkapitányság (BRFK egyes objek-
tumainak takarítása, valamint ablaktisztítás – K. É. –
14559/2008)

Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht. (vállalkozási
szerzõdés nyomdai munkákra – K. É. – 15259/2008)

Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (zárt vérvételi
rendszerek csöveinek és kiegészítõ termékeinek beszer-
zése – K. É. – 15388/2008)

Legfõbb Ügyészség [a Magyar Köztársaság és az
Európai Unió joganyagát tartalmazó jogszabály-adat-
bázis, valamint jogszabály-nyilvántartó és -visszakere-
sõ számítógépes program(ok) szállítása – K. É. –
15207/2008]

Magyar Közút Kht. (ROP burkolatfelújítás 2008.
– közép-dunántúli régió – K. É. – 14880/2008)

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (2006/018-176-05-
01-01 számú átmeneti támogatás projekt: BSZKI szol-
gáltatásai színvonalának javítása, minõségügyi rend-
szer bevezetése, mûszerpark akkreditációra történõ
felkészítése – K. É. – 15275/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás
Vas és Zala megyében három veszélyes közúti csomó-
pont átépítése engedélyezési és kiviteli tervdokumentá-
ciójának elkészítésére – K. É. – 14874/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (KCS007-Békés-
csaba projektiroda: belterületi és külterületi balesetve-
szélyes csomópontok tervezési feladatainak elvégzése
– K. É. – 15351/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [VK014 –
A 1063/2007. (VIII. 15.) Korm. határozat alapján a
KMOP keretében megvalósításra kerülõ 4. sz. fõút
hiányzó Pest megyei szakaszok kiépítéséhez kapcsoló-
dó lebonyolító mérnöki tevékenység ellátása – K. É. –
15361/2008]

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (TA010 – terve-
zési szerzõdés a K 026. 04. M-30 – 26. sz. fõút Miskolc
északi elkerülõ II. ütem engedélyezési, kisajátítási és
kiviteli terveinek elkészíttetése tárgyában – K. É. –
15406/2008)

Országgyûlés Hivatala (az Országház 4–8. számú
homlokzatai felújítása – K. É. – 15244/2008)

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (a Pécs 2010
Európa Kulturális Fõvárosa Program beruházásaihoz
kapcsolódó komplex mérnöki szolgáltatások – K. É. –
15018/2008)

Pest Megyei Bíróság (ajándék- és iskolakezdési támo-
gatási utalványok beszerzése – K. É. – 15435/2008)

Regia Civitas Szálloda és Fürdõ Beruházó és Üzemelte-
tõ Kft. (magasépítési, mûemlék-rekonstrukciós, belsõ-
építészeti tervezési és épület-karbantartási, -javítási,
-fejlesztési feladatok ellátása keretmegállapodás kere-
tében – K. É. – 14693/2008)

Ajánlati felhívás – egyes ágazatokban

Bakony Volán Zrt. (autóbusz-beszerzés – K. É. –
15216/2008)

Hajdú Volán Zrt. (1+1 új távolsági szóló autóbusz be-
szerzése – K. É. – 15288/2008)

Részvételi felhívás

Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal (ajánlat-
kérõ dolgozói számára hideg- és melegétkezési utalvá-
nyok biztosítása – K. É. – 15148/2008)



Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgál-
tató Kft. (egészségügyi mûszerek, berendezések szál-
lítása, üzembe helyezése, karbantartása – K. É. –
14674/2008)

Magyar Közút Kht. (hídfelújítások tervezése II.
– 2008. – K. É. – 15206/2008)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (folyószám-
lahitel biztosítása összesen 6,3 Mrd Ft, azaz hatmil-
liárd-háromszázmillió forint értékben, hitelszerzõdés
formájában – K. É. – 15273/2008)

Részvételi felhívás – egyes ágazatokban

FGSZ Földgázszállító Zrt. [az FGSZ Zrt. részére In-
formatikai Platform (IP) hardver eszközök fejlesztése
2008. – K. É. – 15245/2008]

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

Budapest Fõváros Önkormányzata (Budapest XIII.
ker., Esztergomi úti gyûjtõcsatorna kivitelezéséhez
mérnök tanácsadó megbízási szerzõdése – K. É. –
15101/2008)

Budapesti Rendõr-fõkapitányság (BRFK állománya
részére tanévkezdéshez szükséges eszközök vásárlásá-
hoz felhasználható utalvány beszerzése 2500 fõ részére
– K. É. – 12073/2008)

Debreceni Egyetem (Debreceni Egyetem PR- és kom-
munikációs feladatok ellátása – K. É. – 14663/2008)

Gróf Esterházy Kórház és Rendelõintézeti Szakrendelõ
(gyógyszerek és kötszerek beszerzése – K. É. –
13872/2008)

Magyar Közút Kht. Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága
(hídfelújítások Bács-Kiskun megyében 2008. – K. É. –
14389/2008)

Magyar Közút Kht. Heves Megyei Területi Igazgató-
sága (hídfelújítási munkák elvégzése Heves megyében
– K. É. – 14765/2008)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (folyószám-
lahitel biztosítása összesen 15 Mrd Ft, azaz tizenöt-
milliárd forint értékben, hitelszerzõdés formájában
– K. É. – 15279/2008)

Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet
(felügyelt digitális hálózat elérési szolgáltatás biztosítá-
sa – K. É. – 15409/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [33. sz. fõút
71+825–74+513 km-szelvények közötti szakasz (Horto-
bágy átkelés I. ütem) 11,5 tonnás burkolatmegerõsítés
és -szélesítés kivitelezési, valamint hídfelújítási mun-
káinak elvégzése – K. É. – 15041/2008]

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (K082-SK001 –
tervezési szerzõdés a 82. számú fõút átkötése a 8. számú
fõútra, tanulmányterv felülvizsgálata, engedélyezési és
kiviteli tervének elkészítése – K. É. – 15121/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (SZ008 Két-
völgy–Felsõszölnök – K. É. – 15355/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (VK011 – TED
– K. É. – 15356/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (KCS002 – Tolna
megyei 4 és 5 számjegyû utak terveinek elkészítése
TED/szerzõdéskötésrõl – K. É. – 15360/2008)

Pannon Egyetem [kollégiumi helyek biztosítása (EU)
– K. É. – 14972/2008]

Zala Megyei Önkormányzat [Zala Megyei Önkor-
mányzat Idõsek Otthona (Zalakomár) sármelléki te-
lephelyén mûködõ élelmezési részleg üzemeltetése, a
Sármellék és a Szentgyörgyvár Önk. Ált. Mûv. Köz-
pont tagiskolájának és tagóvodájának, valamint az ön-
kormányzatok szociális étkeztetési feladatainak ellátá-
sa – K. É. – 15306/2008]

Tájékoztató az eljárás eredményérõl – egyes ágaza-
tokban

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest II. ker., Da-
rázs utca Frankel Leó út–Darázs utca 1. sz. közötti sza-
kaszán (hrsz.: 14958/15) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 15459/2008]

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest IV. ker., Jó-
zsef Attila utcában lévõ körzeti nyomásszabályozó
(hrsz.: 70348) rekonstrukciójához bekötõ és elosztóve-
zetékek létesítése – K. É. – 15463/2008]

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XII. ker.,
Diós árok; Diósárok u. 33/B–52. szám közötti sza-
kaszán (hrsz.: 10254) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 15466/2008]

Kisalföld Volán Közlekedési Zrt. (3 db azonos típusú
új alacsony padlós csuklós autóbusz zártvégû pénzügyi
lízingje – K. É. – 15309/2008)

Módosítás

Diósd Község Önkormányzata (Diósd – szilárd hul-
ladék – 7759/2008 K. É. – számú felhívás módosítása
– K. É. – 15201/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [TA004 – AF-
MÓD – megbízási szerzõdés a Bp.-Kelenföld(kiz.)–Szé-
kesfehérvár(kiz.) vonalszakasz Kohéziós Alapból tá-
mogatott rekonstrukciója során mûszaki ellenõri fel-
adatok ellátása tárgyában – K. É. – 15399/2008]

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

Pécsi Regionális Képzõ Központ (éttermi és szállodai
szolgáltatások – K. É. – 15461/2008)
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Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

Adu Vállalkozói Szakközép- és Szakiskola, Két Taní-
tási Nyelvû Szakközépiskola (fodrásztanmûhely és tan-
konyha, tanétterem, tancukrászat, valamint informati-
kai szaktanterem berendezései, eszközei beszerzése
– K. É. – 15295/2008)

Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (egyéb kisgépek, beren-
dezések szállítása – 2/2008. – K. É. – 15529/2008)

Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (szervezetoptimalizálás
– 2/2008. – K. É. – 15541/2008)

Fafurdancs 2000 Gyártó, Szolgáltató és Kereske-
delmi Kft. (1 db CNC megmunkálóközpont beszerzése
– K. É. – 14150/2008)

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata (Haleszi is-
kola szolgálati lakásából orvosi rendelõ kialakítása épí-
tési, szerelési munkái – K. É. – 15125/2008)

Komárom Város Önkormányzata (a mûemlékvédelem
alatt álló Selye János Kórház portaépületeinek kül-
sõ-belsõ felújítása, valamint a komárom-koppány-
monostori sportpálya öltözõépületének kivitelezése
– K. É. – 15329/2008)

Sárbogárd Város Önkormányzata (ajánlatkérõ által
fenntartott intézmények részére 530 MWh + 25%
mennyiségû villamos energia teljes ellátás alapú szer-
zõdés keretében történõ adásvétele 2009. január
1.–2009. december 31. közötti idõszakban – K. É. –
15194/2008)

Szentes Város Önkormányzata Városellátó Intézménye
(1 db hulladékszállító jármû beszerzése – K. É. –
14904/2008)

Szociális és Munkaügyi Minisztérium (gépkocsibe-
szerzés – K. É. – 15342/2008)

Tempus Közalapítvány (tanulmánykötet nyomdai ki-
vitelezési feladatainak ellátása vállalkozási szerzõdés
keretében – K. É. – 15468/2008)

Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (élelmezé-
si nyersanyag beszerzése – K. É. – 15473/2008)

Ajánlati felhívás

BARCOMP Baromfinevelõ, Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft. (építési beruházás BARCOMP Kft. – K. É. –
15381/2008)

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (aján-
latkérõ településrendezési eszközeinek módosítása
– K. É. – 15192/2008)

Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormány-
zata [ajánlatkérõ kerület teljes közigazgatási területére
vonatkozó új kerületi városrendezési és építési szabály-
zat (KVSZ) készítése – K. É. – 14952/2008]

Budapest Fõváros XV. Kerületi Önkormányzat (újpa-
lotai lakótelep KSZT-módosítása – K. É. – 15477/2008)

Charolais Kft. (lajosmizsei szarvasmarhatelep kor-
szerûsítésének kivitelezése – K. É. – 15214/2008)

Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegsé-
gek Szakkórháza (különféle élelmiszerek beszerzése
– K. É. – 15220/2008)

DERÉK-PATAKI Mezõgazdasági Zrt. (a pataki
szarvasmarhatelep korszerûsítésének gépbeszerzése
– K. É. – 15530/2008)

Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Észak-
budai Egyesített Kórházak (étkezési utalvány eseti be-
szerzése 2008. – K. É. – 14953/2008)

Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazga-
tóság (szekszárd–bátai fõcsatorna komplex vízrendezé-
sének tervezése – K. É. – 15291/2008)

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal (Somogy Me-
gyei Önkormányzat vagyon- és felelõsségbiztosítása
– K. É. – 15106/2008)

Szalántai Zrt. [Szalánta község 06/5 és 05 hrsz. terüle-
tén lévõ sertéstelep hígtrágya-tároló tér kialakítása, te-
lepi infrastruktúra és állattartási technológia korsze-
rûsítése (sekélylagúna) – K. É. – 15527/2008]

Ajánlati felhívás – egyes ágazatokban

DMRV Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. (mobiltele-
fon-szolgáltatás – K. É. – 14498/2008)

DMRV Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. (vonalaste-
lefon-szolgáltatás – K. É. – 14888/2008)

Részvételi felhívás

Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (munkaruha és védõru-
ha beszerzése/2008. – K. É. – 15532/2008)

Nyírfruct Szövetkezet (hûtõház bõvítése – K. É. –
15163/2008)

Hirdetmény a felhasználói oldalon

Budapest Fõváros XV. Kerületi Önkormányzat (Buda-
pest Fõváros XV. Kerületi Önkormányzat Szociális
Foglalkoztató épületének építése – K. É. – 15496/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata (hitelfel-
vétel 2008. – K. É. – 12024/2008)

Békési Kistérségi Társulás (Békési Kistérségi Társu-
lás szélessávú internethálózat beruházása – K. É. –
9375/2008)

Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (az elõvárosi
vasút rendszerhez illeszkedõ közúti közösségi közleke-
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dési ráhordó hálózat kialakítása a budaörsi kistérség-
ben és a Zsámbéki-medencében – K. É. – 12447/2008)

Európa Holding Állattenyésztõ Kft. (sertéstelepen a
trágyatároló rendszer és az állattartás korszerûsítése
– K. É. – 10407/2008)

Fõvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
(Budapest VIII. kerület, Rákóczi téri vásárcsarnok
gázkészülékeinek karbantartása, az ellenõrzés során
feltárt hibák javítása – K. É. – 10408/2008)

Fõvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
(ventilátorrendszer kiépítése – K. É. – 10783/2008)

Göd Város Önkormányzata (Göd Város Önkormány-
zata által a Rákóczi úti sporttelep helyén 200 férõhelyes
óvoda tervezése és kivitelezése – K. É. – 12580/2008)

Gödöllõ Város Önkormányzata (Damjanich János
Általános Iskola bõvítése és felújítása – K. É. –
11243/2008)

Kapuvár Város Önkormányzata (fogszakorvosi szol-
gáltatás – K. É. – 12324/2008)

Karcag Város Önkormányzata (Kátai Gábor Kórház
volt fertõzõépülete külsõ homlokzatának teljes, és
a mûtõszárny homlokzatának részleges felújítása
– K. É. – 10416/2008)

Károly Róbert Fõiskola (Károly Róbert Fõiskola „B”
jelû épülete mellett sétány- és kertépítés, valamint a
Belsõ-Mérges-patak medrének felújításának kivitele-
zése – K. É. – 10741/2008)

Komárom Város Önkormányzata (Komárom város
településrendezési tervének komplex felülvizsgálata
– K. É. – 9657/2008)

Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (520 fõ elhelyezé-
sére alkalmas, klimatizált irodahelyiség megvásárlása
– K. É. – 9374/2008)

Magyar Posta Zrt. (biztonságtechnikai szerzõdéses
partner kiválasztása – K. É. – 12020/2008)

MÁV Zrt. (irodabérlet – K. É. – 9641/2008)
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (ajánlatké-

rõ székhelyén a szerverterem klímaberendezéseinek, il-
letve villamos és gépészeti rendszereinek kiegészítése és
kapacitásbõvítése, valamint ezek üzemeltetése – K. É. –
9658/2008)

Sárospatak Város Önkormányzata (Sárospatak-Vé-
gardó, fürdõ fejlesztése – K. É. – 12034/2008)

Szabadtéri Néprajzi Múzeum (nyilvánosságbiztosítás,
disszemináció – K. É. – 11601/2008)

Szegedi Tudományegyetem (SZTE egyes intézményei
világításának korszerûsítése és karbantartása – K. É. –
9769/2008)

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
(meghívásos közbeszerzési eljárásban a részvételre je-
lentkezés összegzése – K. É. – 10536/2008)

Tárnok Nagyközség Önkormányzata (iskolaépület át-
alakítása – K. É. – 12719/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza
(4339/Kecskemét/08 – takarítás – K. É. – 13072/2008)

Balassi Intézet (PR-tevékenység – K. É. – 15467/2008)
Budapest Fõváros Önkormányzata (Budapest teljes

körû csatornázásának befejezõ szakasza projektterve-
zési munkáihoz kapcsolódó kiegészítõ tervezõi szolgál-
tatás megrendelése – K. É. – 13720/2008)

Budapest Fõváros Önkormányzata (Budapest teljes
körû csatornázásának befejezõ szakasza projektkiegé-
szítõ tervezés mérnök-tanácsadói szolgáltatás megren-
delése – K. É. – 13721/2008)

Budapesti Közlekedési Zrt. (sínágyazó gumianyagok
szállítása RAFS-rendszerû vágányépítéshez – K. É. –
13636/2008)

Budapesti Közlekedési Zrt. (Ri 59/13 típusú sín szállí-
tása – K. É. – 13638/2008)

Budapesti Történeti Múzeum [szondázó jellegû
vagy megelõzõ régészeti feltárás elvégzése (kf-2008/06.)
– K. É. – 12926/2008]

Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelõintézet (a Dr. Ke-
nessey Albert Kórház-Rendelõintézet számára szüksé-
ges labordiagnosztikumok és fogyóanyagok szállítása
– K. É. – 15281/2008)

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. (hozzáférés biz-
tosítása integrált, webes, egyidejû keresést lehetõvé te-
võ felületen keresztül az Akadémia Kiadó szerzõi jog-
védelem alatt álló szótáraihoz, lexikonjaihoz és tesztso-
rozataihoz – K. É. – 10415/2008)

Érd Város Önkormányzata (étkezési jegyek beszerzése
– K. É. – 13197/2008)

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest I. kerület, Is-
kola utca Batthyány utca–Corvin tér és a Franklin utca
Iskola utca–Franklin utca 2. szám közötti szakaszokon
(hrsz.: 14271) gázelosztó vezetékek létesítése – K. É. –
13545/2008]

Kõbányai Vagyonkezelõ Zrt. (S1 projekt terület õr-
zés-védelmi feladatainak ellátása – K. É. – 12442/2008)

Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (KSzF) (szállítá-
si keretszerzõdés Volkswagen, Audi, Skoda, Seat gép-
jármûvekhez tartozó alkatrészek beszerzésére – K. É. –
15385/2008)

Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal [19 db
(+20%, a kerekítés szabálya szerint + 4 db), állami nor-
matíva 6. kategóriájába sorolt személygépkocsi, és
1 db, állami normatíva 7. kategóriájába sorolt személy-
gépkocsi beszerzése – K. É. – 15488/2008]

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (VK007 – terve-
zési szerzõdés: M3 autópálya ófehértói mérnöki telep
vázlatterveinek készítése, valamint környezetvédelmi
hatástanulmányának és építési engedélyezési tervdo-
kumentációjának elkészítése – K. É. – 14363/2008)
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Országos Rendõr-fõkapitányság Országos Baleset-
megelõzési Bizottság (gyalogos-átkelõhelyek biztonsá-
gának fokozása kampány – K. É. – 15447/2008)

Országos Vérellátó Szolgálat [12/OVSZ/2008. Frese-
nius-szerelékek (nemzeti) – K. É. – 15553/2008]

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa
András Oktató Kórháza [kötszerek (Jósa) – K. É. –
15398/2008]

Széchenyi István Egyetem [tervezési feladatok (épüle-
tek látványtervei, épületmodell, organizációs tervek,
elõ-közmûvesítés kiviteli tervei és épületek kiviteli
tervei, tervezõi mûvezetés) elkészítése – K. É. –
10743/2008]

Szegedi Tudományegyetem (oktatási, kutatási, egész-
ségügyi és gazdasági feladatokat kiszolgáló irodai fo-
gyóanyag beszerzése – K. É. – 12711/2008)

Zala Megyei Kórház (az intézet tulajdonában lévõ In-
nova2100 típusú szívkatéterezõ berendezés karbantar-
tása – K. É. – 11956/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)

Apátfalva Község Önkormányzata (napi háromszori
diák- és napi egyszeri idõsétkezés biztosítása érdeké-
ben készételbeszerzés – K. É. – 13702/2008)

Budapest Fõváros VI. Kerület Terézváros Önkormány-
zata (vállalkozási szerzõdés 1100 m2 alapterületen az
építõmesteri és szakipari munkálatok elkészítése tár-
gyában – K. É. – 15024/2008)

Budapest Fõváros XIV. Ker. Zugló Önkormányzata
megbízásából Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. (vállalkozási
szerzõdés keretében a Budapest XIV. kerületben a
Jókai Mór Általános Iskola kéményfelújítása, kazán-
cseréje és a fûtési rendszer rekonstrukciójának meg-
kezdése – K. É. – 15548/2008)

Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (Buda-
pest XVI. kerületi önerõs útépítések IV/2. – K. É. –
15330/2008)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (Corvin sétány
program területén lévõ Leonardo Da Vinci utca 22.,
27., 28., 29., 35., 36., Nagytemplom utca 30. és a Szigony
utca 25. számú épületek bontása – K. É. – 15611/2008)

Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
[CH épület II. emelet 205. sz. (106,36 m2), II. eme-
let 214. sz. (103,76 m2) és III. emelet 303–305. sz.
(233,40 m2) helyiségek felújítási munkái (összesen
443,52 m2 területen) elvégzése – K. É. – 11927/2008]

Budavári Vagyonkezelõ és Innovációs Kht. (Szent
György tér, revitalizáció – K. É. – 12205/2008)

Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás (kerékpárút
építési munkái a 4519 j. út 0+491.85–7+046.51 km-sz.
között a szelvényezés szerinti jobb oldalon – K. É. –
13224/2008)

Dabas Város Önkormányzata (gumikerekes kisvonat
beszerzése – K. É. – 15546/2008)

Dombegyházi Agrár Zrt. (Dombegyház, sertéstelepek
trágyakezelésének korszerûsítése – K. É. – 15437/2008)

Elsõ Magyar Gombabörze Termelõi Értékesítõ és Szol-
gáltató Szövetkezet [2 db járóképes alvázra épített, hõ-
szigetelt tehergépjármû felépítmény (teljes karosszé-
ria) beszerzése – K. É. – 12895/2008]

Elsõ Magyar Gombabörze Termelõi Értékesítõ és Szol-
gáltató Szövetkezet (1-1 db mérleg és mérésellenõrzõ
osztályozó gépsor beszerzése – K. É. – 12896/2008)

Fõvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
(gázkazánház rekonstrukciója – K. É. – 13704/2008)

Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona (ajánlatkérõ
2008. július 1-jétõl 2009. június 30-ig élelmiszerekkel
történõ ellátása – K. É. – 11826/2008)

Haladás Mg. Zrt. [ajánlatkérõ sertéstelepi trágya-
kezelésének korszerûsítése II. ütem (technológia)
– K. É. – 13705/2008]

Harta Nagyközség Önkormányzata (Harta–Solt kö-
zötti Euro Velo kerékpárút építése I. ütem/I. szakasz
– K. É. – 12698/2008)

Jászkiséri Laktored Termelõ, Forgalmazó és Szolgál-
tató Kft. (tájékoztató az eljárás eredményérõl – K. É. –
15455/2008)

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata [utcák
felújítása (burkolatfelújítás) – K. É. – 14408/2008]

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kõrösi
Csoma Sándor u. felújítása a 0+525–1+795 km-szelvé-
nyek közötti szakaszon – K. É. – 14414/2008)

Kõbányai Vagyonkezelõ Zrt. (ajánlatkérõ tulajdoná-
ban lévõ épületekben végzendõ vegyes karbantartási és
felújítási munkák elvégzése – K. É. – 12445/2008)

Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (integrált
vállalatirányítási rendszer a hozzá kapcsolódó szolgál-
tatásokkal – K. É. – 15454/2008)

Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (MNV Zrt.)
(01. rész: bérleti szerzõdés 700 fõ azonnali irodai elhe-
lyezésére, 02. rész: adásvételi szerzõdés az APEH Kö-
zép-magyarországi Regionális Igazgatóságának egysé-
ges elhelyezését biztosító irodaépület tulajdonjogának
megszerzésére – K. É. – 15471/2008)

MIHÕ Miskolci Hõszolgáltató Kft (Miskolc, Bogáncs
utca–Szalag utca közötti biogáz-gázvezeték építése
– K. É. – 15407/2008)

Mór Város Önkormányzata (Mór, járdaépítések és út-
felújítások II. – K. É. – 15573/2008)

Országgyûlés Hivatala (kézi csomózású padlószõnyeg
készítése – K. É. – 13719/2008)

Pannon Hõerõmû Zrt. (hûtõtorony 2008. projekt-
szám: L-08025101000152 – K. É. – 13263/2008)

Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága (a PMMI gödöl-
lõi régészeti raktárbázisának felújítási munkái – K. É. –
15456/2008)
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Szegedi Tudományegyetem (SZTE Károlyi Mihály
Kollégium 10 emeletes épületrész épületgépészeti és
kapcsolódó építészeti felújítása – K. É. – 12709/2008)

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Jubi-
leum tér 5. – K. É. – 15574/2008)

SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgaz-
dálkodási Zrt. (karbantartási és helyreállítási munkák
– K. É. – 9236/2008)

Tárnok Nagyközség Önkormányzata (iskolaépület át-
alakítása – K. É. – 13709/2008)

Területi Kórház Mátészalka (001/2008 Területi Kór-
ház Mátészalka, mosatás – K. É. – 12751/2008)

Tiszavasvári Város Önkormányzata (Tiszavasvári,
volt Alkaloida hulladéklerakó terület kármentesítése
keretében részleges tényfeltárás elvégzése – K. É. –
12248/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Közép-dunántúli Regionális Pa-
rancsnoksága (tájékoztató a pápai kirendeltség nyílás-
zárók cseréje és homlokzat szigetelése tárgyú nyílt köz-
beszerzési eljárás eredményérõl – K. É. – 15318/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Közép-dunántúli Regionális Pa-
rancsnoksága (tájékoztató a Pápa, Fõ téren található
szolgálati lakások teljes rekonstrukciója tárgyú nyílt
közbeszerzési eljárás eredményérõl – K. É. –
15389/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Központi Járõrszolgálat Pa-
rancsnoksága (a Vám- és Pénzügyõrség Központi Járõr-
szolgálat Parancsnoksága telephelyeinek felújítása
– K. É. – 15462/2008)

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszp-
rém, Kossuth u. 6. szám alatti 20 emeletes toronyház
felújítása – K. É. – 15247/2008)

Zöld-út Esztergomi Zöldfelület-gondozó és Útfenntartó
Kft. (Zöld-út Esztergom, hulladékszállító autó – K. É. –
15485/2008)

Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról vagy módo-
sításáról

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (a
Közbeszerzési Értesítõ 100. számában, 2008. 08. 29-én
K. É. – 13384/2008 számon megjelent egyszerû eljárás
ajánlattételi felhívásának módosítása – K. É. –
15587/2008)

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (a Köz-
beszerzési Értesítõ 110. számában 2008. szeptem-
ber 22-én K. É. – 14730/2008 számon megjelent egysze-
rû eljárás ajánlattételi felhívásának módosítása – K. É.
– 15572/2008)

Hidasháti Zrt. (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. augusz-
tus 15-i, 94. számában K. É. – 12669/2008 számon meg-
jelent ajánlati felhívás visszavonása – K. É. –
15649/2008)

Kalocsa Város Önkormányzata (a Közbeszerzési Érte-
sítõ 2008. augusztus 29-i, 100. számában K. É. –

13630/2008 számon megjelent egyszerû eljárás vissza-
vonása – K. É. – 14672/2008)

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete [KE 09/08
számú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának
(K. É. – 13871/2008) módosítása – K. É. – 15478/2008]

Helyesbítés

Dél-nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Tár-
sulás (a Közbeszerzési Értesítõ 108. számában, 2008.
szeptember 17-én K. É. – 14967/2008. számon megje-
lent tájékoztató a hirdetmény módosításáról helyesbí-
tése – K. É. – 15315/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

1144 Budapest, Szentmihályi út 25–27. Számú Társas-
ház [ajánlatkérõ épületének felújítása, ennek kereté-
ben a lakásokban meglévõ fa nyílászárók cseréje mû-
anyag szerkezetûre, beleértve a nyílászárók biztosítá-
sát és cseréjét (155 473 601 Ft) – K. É. – 11180/2008]

Császártöltés Község Önkormányzata [szennyvízcsa-
torna-hálózat építése, a Hajós községi szennyvíztisztító
telep kapacitását növelõ beruházása (812 469 870 Ft
+ áfa) – K. É. – 13009/2008]

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XV. kerület,
Nyírpalota utca Páskomliget utca–Kontyfa utca és Pás-
komliget utca–Kavicsos köz közötti szakaszain (hrsz.:
91158/106) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
13155/2008]

HUNGAROSPA Hajdúszoboszlói Zrt. [Hajdúszobosz-
ló, gyógyfürdõi fejlesztés – Aqua Palace projekt kere-
tén belül az építési beruházás generálkivitelezõjének
kiválasztása (Strabag, Hunép 7 103 965 600 Ft – túlzó
elemek kiváltása) – K. É. – 14368/2008]

Keszthely Város Önkormányzata (Keszthely Városi
Kórház rekonstrukciója III. ütem – K. É. – 13209/2008)

KURUCZ FARM Kft. (Márton-tanya, szerzõdésmó-
dosítás – K. É. – 13965/2008)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivata-
la (tájékoztató a szerzõdés módosításáról Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala A épület
I. emelet részleges átalakítása és rekonstrukciója, vala-
mint belsõ udvari homlokzat és belsõ udvar közmûve-
zetékek cseréje, parkosítás – K. É. – 15383/2008)

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. (2008. évi gázelosztó
vezeték rekonstrukciós munkáinak elvégzése: I. ütem,
13. blokk, 1,5 km, 41 534 000 Ft – K. É. – 13207/2008)

Tiszaföldvár Város Önkormányzata (tájékoztató szer-
zõdés módosításáról Tiszaföldvár város belterületi út-
hálózatának szilárd burkolattal történõ ellátása kap-
csán – K. É. – 15262/2008)
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Tiszaföldvár Város Önkormányzata (tájékoztató szer-
zõdés módosításáról szennyvízcsatorna-építés Tisza-
földvár város belterületén kapcsán – K. É. –
15263/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

Észak-pesti Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht.
(CISCO-labor berendezéseinek szállítása – K. É. –
14959/2008)

Fõvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
[Rákóczi téri vásárcsarnok fémlemez tetõfedés cseréjé-
nek I. üteme (52 847 390 Ft) – K. É. – 12387/2008]

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (egy-
szer használatos kanülök beszerzése 12545 db/év
– K. É. – 11254/2008)

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (iparo-
sított technológiával épült lakóépületek energiatakaré-

kos felújítása, 11 épület, 114 944 400 Ft – K. É. –
11928/2008)

Mór Város Önkormányzata (Mór, járdaépítések és út-
felújítások szerzõdés teljesítésérõl szóló tájékoztató –
K. É. – 15561/2008)

Sárbogárd Város Önkormányzata [intézményi közét-
keztetés biztosítása 10 év idõtartamra, a szociális étkez-
tetés területén 5 évi idõtartamra (1 500 000 Ft) – K. É. –
12363/2008]

Trafó Kortárs Mûvészetek Háza Kht. (nyomda 2007.
– K. É. – 15082/2008)

Összegezés az egyszerû közbeszerzési eljárásban az
ajánlatok elbírálásáról

Budapest Fõváros VI. Kerület Terézváros Önkormány-
zata (Benczúr-kert játszótér-építési és Jókai tér zöldfe-
lületének felújítási munkái – K. É. – 10418/2008)
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A Cégközlöny 39. számában (2008. szeptember 25.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000358/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DNS Racing Team Sport
Egyesület (7143 Öcsény, Széchényi u. 10.) adós felszá-
molását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-006542/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KÓRÓDI Gabona- és Malomipari
Gépszerelõ, Karbantartó Közkereseti Társaság (1191
Budapest, Arany János u. 2–14. fszt. 6., rövidített elneve-
zése: KÓRÓDI Kkt.; cégjegyzékszáma: 01 03 024333;

adószáma: 28145949-3-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Jogelõd(ök):
Kóródi Gabona- és Malomipari Gépszerelõ, Karban-

tartó Gazdasági Munkaközösség
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
5.Fpk.01-07-004200/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Végh és Schaffer Papírfeldolgozó
Betéti Társaság (1211 Budapest, Kossuth u. 100/A; cég-
jegyzékszáma: 01 06 113521; adószáma: 28211419-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CON-
SULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13.



A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-07-004622/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. július 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BUDAPRIM Kereskedelmi és Szol-
gáltató Bt. „végelszámolás alatt” (1124 Budapest, Ta-
mási Áron u. 25. II/6.; cégjegyzékszáma: 01 06 215576;
adószáma: 28367857-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BUDAPRIM Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-

ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1132 Budapest, Alig
u. 14.

A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-08-002010/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) STRIKE-300 Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (1115 Budapest, Bartók
Béla út 105–113.; cégjegyzékszáma: 01 06 413831; adó-
száma: 28576763-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1105 Budapest, Torbágy u. 7. VII./19.
1113 Budapest, Villányi út 40/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-

gáltató Zrt., 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-005334/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 16. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) RUBIN 2001 Biztonsági és Szolgál-
tató Betéti Társaság (1077 Budapest, Hevesi Sándor
tér 1. 2. em. 7., korábbi telephelye: 1037 Bp., Zay u. 1–3.
III/311.; cégjegyzékszáma: 01 06 414268; adószáma:
28582672-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
OPEKUN 37 Biztonsági és Szolgáltató Betéti Társaság

Korábbi rövidített elnevezése:
OPEKUN 37 Bt.
Elõzõ székhelye(i):
1036 Budapest, Lajos u. 127. VIII/47.
1033 Budapest, Hévizi út 12.
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
27.Fpk.01-08-001822/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KARKUS Kereskedelmi Betéti
Társaság végelszámolás alatt (1135 Budapest, Béke
u. 26.; cégjegyzékszáma: 01 06 418817; adószáma:
28633077-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
JAKABHÁZY Kereskedelmi Bt.
KARKUS Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-08-003278/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NIRVANA STORE 97 Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszá-
molás alatt” (1039 Budapest, Juhász Gyula u. 15.
IV. emelet 31.; cégjegyzékszáma: 01 06 615985; adó-
száma: 28697518-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
NIRVANA STORE 97 Kereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.
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A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-08-003755/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 7. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HOFU Felületkezelõ Betéti Tár-
saság „végelszámolás alatt” (1162 Budapest, Avarszál-
lás u. 3.; cégjegyzékszáma: 01 06 714629; adószáma:
28943077-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
HOFU Felületkezelõ Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.,
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-08-002997/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. július 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SZIG’2000 Kereskedelmi Betéti
Társaság végelszámolás alatt (1042 Budapest, Rózsa
u. 30.; cégjegyzékszáma: 01 06 731856; adószáma:
20656995-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
SZIG’2000 Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL

Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-08-002787/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. július 31. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) WADDAH TRADE Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1085 Budapest, József körút 41. 1. em. 3/A; cégjegyzék-
száma: 01 06 735686; adószáma: 20760191-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
WADDAH TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.,
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-08-000074/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. július 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HIMEXIST Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (1046 Budapest, Galopp u 6.
8. em. 44.; cégjegyzékszáma: 01 06 737522; adószáma:
20895592-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó Zrt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-005480/6. 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) „TUNDRA-MAX” Kereskedelmi,
Szolgáltató és Ipari Betéti Társaság végelszámolás
alatt (1157 Budapest, Nyírpalota út 5., rövidített elne-
vezése: „TUNDRA-MAX” Bt. va.; cégjegyzékszáma:
01 06 740636; adószáma: 20979045-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„HAY-TEK” Szolgáltató, Ipari és Kereskedelmi Betéti

Társaság
Korábbi rövidített elnevezése:
„HAY-TEK” Bt.
„DAJKA-MARKT” Szolgáltató, Ipari és Kereskedelmi

Betéti Társaság
„DAJKA-MARKT” Bt.
„TUNDRA-MAX” Kereskedelmi, Szolgáltató és Ipari

Betéti Társaság
„TUNDRA-MAX” Bt.
Elõzõ székhelye(i):
1087 Budapest, Luther u. 1/A 3. em. 11.
1091 Budapest, Egyetértés utca 3. 1. lház. 3. em. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befekte-

tési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-08-003243/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 28. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GFP Global Szolgáltató és Kereske-
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delmi Betéti Társaság végelszámolás alatt (1211 Buda-
pest, Gyepsor u. 1.; cégjegyzékszáma: 01 06 749990; adó-
száma: 21376926-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GFP Global Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
1039 Budapest, Boglár utca 2. 3. em. 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-006606/9. 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) BM-AWA Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság (1086 Budapest, Karácsony S. u. 2/B
fszt. 4., rövidített elnevezése: BM-AWA Bt.; cégjegyzék-
száma: 01 06 751345; adószáma: 21413050-1-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
AWA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1052 Budapest, Váci utca 67. fszt. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-

ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1132 Budapest, Alig
u. 14.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-08-002129/6. 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) „TAKARÍTÁS-TISZTÍTÁS” Szol-
gáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1193 Bu-
dapest, Etele út 43–45.; cégjegyzékszáma: 01 06 753778;
adószáma: 20648651-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
JOKER ’100 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
„TAKARÍTÁS-TISZTÍTÁS” Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
8981 Gellénháza, Ifjúság u. 18.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-08-003962/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ZAMAT BAU Építõipari Be-
téti Társaság „végelszámolás alatt” (1118 Budapest,
Villányi út 78/C; cégjegyzékszáma: 01 06 756828; adó-
száma: 22068505-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ZAMAT 96. Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
ZAMAT BAU Építõipari Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8132 Lepsény, Posta u. 51/A
8132 Lepsény, Jókai u. 735. hrsz.
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
18.Fpk.01-07-006063/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. július 18. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Vanek Úr Kocsmája Vendéglátó
Betéti Társaság (1214 Budapest, Gál ispán u. 22.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 772608; adószáma: 22250832-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: L Q D Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.

A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-08-002092/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) RÓZSA Klímatechnikai, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (1172 Buda-
pest, Mátka utca 20.; cégjegyzékszáma: 01 06 778995;
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adószáma: 20760517-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2119 Pécel, Iharos u. 36.
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
19.Fpk.01-08-004129/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 11. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MT-LIZ LIZING Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (1145 Budapest, Újvilág u. 50–52.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 064024; adószáma: 10273104-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
Budapest, X., Szállás u. 21.
Jogelõd(ök):
MT-LIBRA Adótanácsadó, Könyvelõ és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-

ságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4.

A Fõvárosi Bíróság
21.Fpk.01-07-003748/16. 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) W. M.- INTER DESING Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1077 Budapest,
Király u. 39.; cégjegyzékszáma: 01 09 069074; adószáma:
10391578-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1111 BUDAPEST, Egri József u. 40.
A bíróság által kijelölt felszámoló: L Q D Pénzügyi és

Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-08-000075/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. július 15. napján jogerõre emelke-

dett végzésével a(z) IGT-BOGNÁR Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1145 Budapest, Jerney
u. 45.; cégjegyzékszáma: 01 09 166736; adószáma:
10759664-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONSULTATIO-L
2008. Gazdasági Tanácsadó Kft., 1121 Budapest, Zuglige-
ti út 6.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-005050/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HAIS TESTVÉREK Építõanyag
Kereskedelmi Kft. (1192 Budapest, Baross u. 72.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 464025; adószáma: 12082269-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1137 Budapest, Jászai Mari tér 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CON-

SULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-005554/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 25. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DRIVE IN IPARI KERESKEDEL-
MI ÉS SZOLGÁLTATÓ Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 2–8. 2. em. 2.,
telephely: 1095 Bp., Soroksári út 110–112.; cégjegyzék-
száma: 01 09 665753; adószáma: 12319635-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1148 Budapest, Ajka u. 16. I/2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Real-Holding Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1132 Budapest, Victor
Hugo u. 11–15.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-08-001078/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 23. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) MAGYAR OULIN Nemzetközi
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (1083 Budapest, Baross u. 103/A 8. em. 28.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 667259; adószáma: 12331628-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1043 Budapest, Kassai u. 9. VI/40.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRE-ACTIVE Szol-

gáltató Kft., 1051 Budapest, Dorottya u. 3. III. em. 4.

A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-07-000461/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. július 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HERMIX-MEAT Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1023 Buda-
pest, Daru u. 22.; cégjegyzékszáma: 01 09 675325; adó-
száma: 11762009-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HERMI-TEX Pamutkelmegyártó és Konfekcionáló Ke-

reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1028 Budapest, Csokonai u. 14.
1028 Budapest, Honvéd utca 47.
1026 Budapest, Rügy u. 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS

Általános Vállalkozási Zrt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. em. 7–8., 1364 Bp., Pf. 428.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-08-001312/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 7. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HB-COMPUTER Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1211 Budapest, Varró-
gépgyár u. 8–10.; cégjegyzékszáma: 01 09 679103; adó-
száma: 11837884-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1131 Budapest, Béke út 108. A ép. 2. em. 3.
1135 Budapest, Reitter F. u. 28/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: ECONOMIX Köz-

gazdász Egyetemi Zrt., 1115 Budapest, Ildikó utca 21.,
1518 Bp., Pf. 14.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-002360/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. július 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Magyar Édesség és Likõr Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1033 Budapest,
Huszti u. 40., telephely: 1074 Bp., Dohány u. 1. B ép.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 684519; adószáma: 11943817-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MAGYAR ÉDESSÉG Kereskedelmi Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1132 Budapest, Petneházy u. 19.
1193 Budapest, Táncsics út 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Vadász & Partners

Felszámoló, Vagyonfelügyelõ és Tanácsadó Kft., 1112
Budapest, Neszmélyi u. 44.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-08-002747/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. július 19. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) NET VISION Számítástechnikai
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság „végelszámolás alatt” (1203 Budapest, Vörös-
marty u. 1–3.; cégjegyzékszáma: 01 09 685667; adószá-
ma: 11967077-2-43) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
NET VISION Számítástechnikai Szolgáltató és Keres-

kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1043 Budapest, Dugonics u. 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.,
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-07-003052/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. július 16. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) A. D. P. Adorans Gyógyászati Se-
gédeszközgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû
Társaság (1021 Budapest, Bölöni Gy. utca 16.; cégjegy-

2008/40. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 6909



zékszáma: 01 09 694102; adószáma: 12594320-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1223 Budapest, Rózsakert u. 13/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALLEGO Vagyon-

kezelõ és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1054 Budapest, Hold
u. 21. II/4.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-08-002429/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. július 31. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „MONOLIT-ÉP” Kereskedelmi,
Szolgáltató és Ipari Korlátolt Felelõsségû Társaság vég-
elszámolás alatt (1221 Budapest, Péter Pál utca 21.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 700440; adószáma: 12725432-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MONOLIT-ÉP Építõipari Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
„MONOLIT-ÉP” Kereskedelmi, Szolgáltató és Ipari

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1103 Budapest, Elõd u. 1.
1157 Budapest, Nyírpalota út 5.
Nem bejegyzett székhelye(i):
3200 Gyöngyös, Bajcsy-Zsilinszky utca 32.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.

A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-07-003666/18. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 2. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) M2 DATA Hungary Nemzetközi
Kereskedelmi Kft. (1043 Budapest, Csányi László u. 34.
1. em. 102.; cégjegyzékszáma: 01 09 700884; adószáma:
12734863-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1012 Budapest, Attila út 117.
1139 Budapest, Váci út 83.
1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-

számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. l0/A fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-005560/8. 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) Éva & Éva Kereskedelmi és Ven-
déglátóipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (1062 Bu-
dapest, West End City Cent. IID 035 üzlet, Váci út 1–3.,
rövidített elnevezése: Éva and Éva Kft., korábbi telephe-
lye: 1062 Bp. Váci út 1–3., korábbi fióktelepe: 1062 Bp.,
Váci út 1–3.; cégjegyzékszáma: 01 09 706033; adószáma:
12540864-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1078 Budapest, Marek József u. 41. 3. em. 12.
2133 Szõdliget, Akácos út 50.
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
13.Fpk.01-07-006219/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) CÉGÜGYEK Üzleti Tanács-
adó Korlátolt Felelõsségû Társaság (1132 Budapest, Vi-
segrádi utca 59–61.; cégjegyzékszáma: 01 09 706792;
adószáma: 12856585-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1064 Budapest, Vörösmarty u. 60. fszt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befekte-

tési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-08-005397/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 6. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DUNA-PANORÁMA 2002
Ingatlanfejlesztõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (1138 Budapest, Lehel utca 61.; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 708171; adószáma: 12883572-2-42) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1037 Budapest, Kiscelli út 104.
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Telephelye(i):
1023 Budapest, Ürömi u. 4–6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-

ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1132 Budapest, Alig
u. 14.

A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-08-003536/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. július 24. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) V & H Mission Biztonsági Iroda
Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(1203 Budapest, Mártírok u. utca 103.; cégjegyzékszáma:
01 09 714260; adószáma: 13006178-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
V & D Mission Biztonsági Iroda Korlátolt Felelõsségû

Társaság
V & H Mission Biztonsági Iroda Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1237 Budapest, Hrivnak Pál u. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-08-001840/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. július 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SMITHS & GORDON INVEST-
MENT Befektetési és Ingatlanforgalmazási Korlátolt
Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1118 Bu-
dapest, Rétköz u. 43.; cégjegyzékszáma: 01 09 715169;
adószáma: 12623512-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PANNONFÖLD Ingatlanfejlesztõ és Forgalmazó Kor-

látolt Felelõsségû Társsaság
SMITHS & GORDON INVESTMENT Befektetési és

Ingatlanforgalmazási Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6917 Nagyér, Szabadság u. 1.
1088 Budapest, Rákóczi út 1–3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 136.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-005691/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. július 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) VEDRES Építõipari Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1186 Budapest, Tövis-
hát u. 5. 2. em. 4.; cégjegyzékszáma: 01 09 715248; adó-
száma: 13028123-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Real-Holding Felszá-
moló és Vagyonkezelõ Kft., 1132 Victor Hugo u. 11–15.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-006767/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 23. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PELSO-BAU Építõipari Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (1214 Budapest, Kossuth L.
utca 142., rövidített elnevezése: PELSO-BAU Kft., koráb-
bi fióktelepe: 8713 Kéthely, Ady E. u. 2.; cégjegyzék-
száma: 01 09 716159; adószáma: 11239169-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MARTIN BOY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Korábbi rövidített elnevezése:
MARTIN BOY Kft.
Elõzõ székhelye(i):
8648 Balatonkeresztúr, Csepp u. 7.
8700 Marcali, Mikszáth K. u. 8. B ép.
8648 Balatonkeresztúr, Új élet utcai üzletközpont

322/19 hrsz.
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
2.Fpk.01-08-000134/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 9. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Jorgos Team Kereskedelmi, Szol-
gáltató és Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1213 Budapest, Retyezáti u. 18., korábbi telephely: 1053
Bp., Ferenciek tere 5.; cégjegyzékszáma: 01 09 717384;
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adószáma: 13073123-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-
ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1132 Budapest, Alig
u. 14.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-005629/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. július 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) B-média Szolgáltató és Kereskedel-
mi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1124 Budapest, Me-
redek utca 27.; cégjegyzékszáma: 01 09 717509; adószá-
ma: 12970986-2-43) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2081 Piliscsaba, István út 116.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Real-Holding Felszá-

moló és Vagyonkezelõ Kft., 1132 Victor Hugo u. 11–15.

A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-08-002243/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 9. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) EURO INFORMATIKA Számí-
tástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-
lelõsségû Társaság (1112 Budapest, Jégcsap utca 5.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 718468; adószáma: 13094878-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-004725/9. 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) CHAMBERY Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1134 Buda-
pest, Csángó u. 36. 10. em. 3., rövidített elnevezése:
CHAMBERY Kft.; cégjegyzékszáma: 01 09 719678; adó-

száma: 13119744-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CHAMBERY Élelmezési és Élelmiszer Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1152 Budapest, Szentmihályi út 171.
1035 Budapest, Szentendrei út 20. 5. em. 29.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befekte-

tési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-08-001428/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PILISS Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1074 Buda-
pest, Vörösmarty u. 6. II. em. 18.; cégjegyzékszáma:
01 09 720590; adószáma: 12304992-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ÁRCSI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2081 Piliscsaba, 015/32. hrsz.
A bíróság által kijelölt felszámoló: F1 Consulting Fel-

számoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1115 Budapest, Ildi-
kó u. 21.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-003990/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. július 31. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „C2” Mélygarázs Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1031 Budapest, Vízimolnár u. 9. fszt.; cégjegyzékszáma:
01 09 720650; adószáma: 13139034-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1024 Budapest, Lövõház u. 39.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Contact Nord Fel-

számoló Vagyonkezelõ Kft., 1071 Budapest, István u. 47.
II/14., levelezési cím: 1241 Bp., Pf. 97.
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A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-005484/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. július 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Új Füzesliget Ingatlanfejlesztõ Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (1113 Budapest, Vincellér
utca 28.; cégjegyzékszáma: 01 09 727120; adószáma:
12732593-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
2143 Kistarcsa, Szabadság út 56.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PANNON VA-

GYONKEZELÕ Felszámoló Tanácsadói Kft., 1025 Buda-
pest, Szépvölgyi út 52.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-08-001030/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 23. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) CSOPAK-BAU 2004 Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (1181 Budapest, Havanna utca 1. V. em. 28.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 729498; adószáma: 13325619-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. Hetényi Géza és
Tsa Felszámoló Kft., 1387 bp., Pf. 46, 1137 Budapest,
Szent István krt. 4.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-08-002276/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Eurolmark Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1133 Budapest,
Pannónia utca 100.; cégjegyzékszáma: 01 09 730360; adó-
száma: 13342573-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Ka-
zal u. 65., telephely: 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., posta-
cím: 1576 Bp., Pf. 52.

A Fõvárosi Bíróság
21.Fpk.01-08-002780/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FASHION WORLD Nagy-
kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1203 Bu-
dapest, János u. 31.; cégjegyzékszáma: 01 09 734701; adó-
száma: 13429153-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING
TANÁCSADó Kft, 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7.
B ép. II. em. 21.

A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-07-005432/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BAU-XVI. Építõipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (1157 Budapest, Zsókavár u. 17. 9. em. 29.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 737386; adószáma: 13479701-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
BAU BROTHER Építõipari, Kereskedelmi és Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1163 Budapest, Enikõ köz 5. 2. em. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-

számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-08-000279/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GRAFIX INTERNATIO-
NAL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõssé-
gû Társaság (1138 Budapest, Esztergomi út 46.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 860048; adószáma: 13530040-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Holding
Elsõ Hazai Vagyonkezelõ Zrt., 1115 Budapest, Bartók
Béla út 92–94.
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A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-005359/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SCORPIO 2000 Szállítási, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1183 Budapest, Üllõi út 272., rövidített elnevezése:
SCORPIO 2000 Kft., korábbi telephelyei: 2682 Püspök-
hatvan, Arany J. u. 28., 2600 Vác, Deákvári fasor 6.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 864673; adószáma: 12283288-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2600 Vác, Köztársaság út 11/13. II. 2.
2682 Püspökhatvan, Szabadság út 53.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befekte-

tési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-004396/22. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) COLOR TRADE 2000 Épí-
tõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (1221 Budapest, Mária Terézia utca 27.
2. em. 14/A; cégjegyzékszáma: 01 09 866990; adószáma:
13667474-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó Zrt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-007006/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MO-TEJ Állattenyésztõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt
(1163 Budapest XVI. ker, Batsányi J. u. 18.; cégjegyzék-
száma: 01 09 868207; adószáma: 11016803-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Jogelõd(ök):
MO-TEJ Állattenyésztõ Kisszövetkezet

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
14.Fpk.01-07-005510/9. 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) Infobolt Szolgáltató és Kereskedel-
mi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1108 Budapest, Ger-
gely u. 114. 4. em. 87., rövidített elnevezése: Infobolt Kft.,
fióktelepe: 5540 Szarvas, Kazinczy u. 1.; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 874505; adószáma: 13557863-2-42) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
5600 Békéscsaba, Czuczor utca 7.
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
29.Fpk.01-08-002302/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Kotha-Sec 2007 Vagyonvédelmi
Szolgáltató Kft. (1138 Budapest, Tahi utca 53–59.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 878526; adószáma: 13890650-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

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
29.Fpk.01-07-003728/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KISS & TÁRSA ÉP-KER
Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (1085 Budapest, Baross u. 47/II. udvar,
fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 883233; adószáma:
13147213-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.
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Elõzõ székhelye(i):
8900 Zalaegerszeg, Ságodi u. 33.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-

számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-07-005414/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. július 24. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PROMOTECH Ipari Gépgyártó és
Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (1075 Buda-
pest, Síp u. 9. 3. em. 2.; cégjegyzékszáma: 01 09 885120;
adószáma: 13110460-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
5400 Mezõtúr, Fóti út 158.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ECONOMIX Köz-

gazdász Egyetemi Zrt., 1115 Budapest, Ildikó utca 21.
1518 Bp., Pf. 14.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000088/18. 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) Kovács és Társa Vendéglátóipari
Betéti Társaság (7700 Mohács 3987/2. hrsz.; cégjegyzék-
száma: 02 06 069194; adószáma: 20705037-1-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Rész-
vénytársaság, 1092 Budapest, Ferenc krt. 40. II./16., cég-
jegyzékszáma: 01 10 045659.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000455/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 4. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Hagyó és Társa Rézmûves
Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(7634 Pécs, Zsongorkõ u. 3.; cégjegyzékszáma:
02 06 070108; adószáma: 21052198-2-02) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CLIENS Gazdasági
Tanácsadói, Ügyvitelszervezõi és Könyvszakértõi Kft,
7623 Pécs, Rét u. 15., cégjegyzékszáma: 02 09 000169.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000436/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 4. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) POGI Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (7623 Pécs, Madách Imre
utca 3/B; cégjegyzékszáma: 02 06 071672; adószáma:
21830826-1-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Rész-
vénytársaság, 1092 Budapest, Ferenc krt. 40. II/16., cég-
jegyzékszáma: 01 10 045659.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000218/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MIRA 86 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (7621 Pécs, Dr. Veress End-
re utca 1/C 2. em. 7.; cégjegyzékszáma: 02 06 073034;
adószáma: 22281610-2-02) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanács-
adó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7., cégjegyzék-
száma: 01 09 886496.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000281/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 6. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PROVENTUS-PÉCS Keres-
kedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7622 Pécs, Siklósi út 1.; cégjegyzékszáma: 02 09 065118;
adószáma: 11546472-2-02) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.
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Elõzõ székhelye(i):
7621 Pécs, Munkácsy M. u. 39.
7621 Pécs, Király u. 28.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Hol-

ding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft.,
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 63., cégjegyzékszáma:
06 09 002839.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000333/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) CRÉA Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7622 Pécs, Ver-
seny u. 17.; cégjegyzékszáma: 02 09 066471; adószáma:
11849634-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
7624 Pécs, Alkotmány u. 55.
7624 Pécs, Hungária út 53/1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-

lános Vállalkozási Zrt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lház. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi
kirendeltség címe: 7621 Pécs, Mátyás király u. 21., levél-
cím: 7601 Pécs, Pf. 378.)

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000381/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VICA-ÉPKER Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (7631 Pécs, Hosszúföldi u. 14.; cégjegyzékszáma:
02 09 070760; adószáma: 13395320-2-02) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
WELTBED Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2092 Budakeszi, Reviczky utca 112.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CLIENS Gazdasági

Tanácsadói, Ügyvitelszervezõi és Könyvszakértõi Kft,
7623 Pécs, Rét u. 15., cégjegyzékszáma: 02 09 000169.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000448/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 2. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Tóth és Társa Szolgáltató és Keres-
kedelmi Betéti Társaság (6320 Solt, Duna u. 1.; cégjegy-
zékszáma: 03 06 109103; adószáma: 28147707-2-03) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Weisz és Tsa T. V. Étel- és Italautomatákat Üzemeltetõ

Kereskedelmi Betéti Társaság
Nyilas és Társa Tolmács, Fordító, Kereskedelmi és

Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1051 Budapest. Október 6. u. 21.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000447/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 2. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „2004 KÕRÖS” Oktatási és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6200 Kis-
kõrös, Honvéd utca 24.; cégjegyzékszáma: 03 09 111532;
adószáma: 13256816-2-03) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénz-
ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000478/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 2. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TIVALLA Építési és Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000 Kecs-
kemét, Botond u. 2/A 3. em. 15.; cégjegyzékszáma:
03 09 115088; adószáma: 12550447-2-03) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„SZIKRA 98” Ruházati, Tûzvédelmi és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság
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ESZTER-RUHÁZAT Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság

FV-BAU Építési és Kereskedelmi Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság

Elõzõ székhelye(i):
6065 Lakitelek, Széchenyi krt 25.
6065 Lakitelek, Jókai u. 20.
6300 Kalocsa, Alkotás u. 20. 3. em. 10.
5475 Csépa, Béke út 128.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PANNON VA-

GYONKEZELÕ FELSZÁMOLÓ Tanácsadói Kft., 1025
Budapest, Szépvölgyi út 52., cégjegyzékszáma: 01 09
063050.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-08-000137/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SOUNDTECH Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (5600 Békéscsaba,
Hajnóczy u. 8.; cégjegyzékszáma: 04 06 007619; adószá-
ma: 21824405-2-04) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanács-
adó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7., cégjegyzék-
száma: 01 09 705817.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-08-000088/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Békési Kereskedelmi Korlátolt Fe-
lelõsségû Társaság (5630 Békés, Verseny u. 1.; cégjegy-
zékszáma: 04 09 002256; adószáma: 11044365-2-04) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-
moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félemelet 13., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-08-000213/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 2. napján jogerõre

emelkedett végzésével a(z) „RIBÁR ÉS KOVÁCS”
Autójavító, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-
lelõsségû Társaság (5600 Békéscsaba, Gábor Áron
utca 9. 4. em. 16.; cégjegyzékszáma: 04 09 007191; adó-
száma: 13798400-2-04) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG FELÜGYE-
LET Felszámoló, Végelszámoló, Vagyonrendezõ és Csõd-
kezelõ Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59. 5. em. 2., cég-
jegyzékszáma: 01 09 566915.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-08-000334/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Bõrdíszmû Készítõ és Keres-
kedõ Betéti Társaság (3434 Mályi, Bercsényi u. 8.; cég-
jegyzékszáma: 05 06 000423; adószáma: 21221242-2-05)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

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
9.Fpk.05-08-000302/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Ricska Vendéglátó és Szol-
gáltató Betéti Társaság (3557 Bükkszentkereszt, Kos-
suth u. 16.; cégjegyzékszáma: 05 06 013185; adószáma:
21453496-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD
Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
út 47. II/14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000198/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MA-HOLNAP 2004 Ke-
reskedelmi és Vendéglátó Betéti Társaság (3525 Mis-
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kolc, Tizeshonvéd u. 16. 5. em. 6.; cégjegyzékszáma:
05 06 014518; adószáma: 21921478-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. em., cégjegyzék-
száma: 01 10 042854.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000152/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. július 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „OM 32” Építõanyag gyártó Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (3571 Alsózsolca, Bajcsy-Zsi-
linszky E. u. 30.; cégjegyzékszáma: 05 09 007522; adószá-
ma: 11808091-2-05) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„OM 32” Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3529 Miskolc, Ifjúság út 10. 3. em. 3.
Jogelõd(ök):
„GLOBEX-FAIR” Kereskedelmi Iroda és Gazdasági

Szolgáltató Betéti Társaság
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
9.Fpk.05-08-000352/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. július 16. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ELEKTRO ZET Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (3526 Miskolc, Blaskovics u. 1.; cégjegyzék-
száma: 05 09 007888; adószáma: 11905404-2-05) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ZELMER HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
ELEKTRO ZET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3543 Miskolc, Vasgyári u. 43.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-
lános Vállalkozási Zártkörûen Mûködõ Rényvénytársa-
ság, 1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh. 7–8., cégjegyzék-
száma: 01 10 044074.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-08-000094/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ERR-LÁNY Építõipari Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3580 Tiszaújvá-
ros, Rózsa út 1. 1. em. 4.; cégjegyzékszáma: 05 09 012235;
adószáma: 13503510-2-05) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
ERR-LÁNY Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRO ALKUSZ Gaz-

dasági Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 3535 Miskolc, Ha-
vas u. 24., cégjegyzékszáma: 05 09 002399.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-08-000291/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BEXEM Kereskedelmi és Ven-
déglátó Korlátolt Felelõsségû Társaság (3532 Miskolc,
Acél utca 3.; cégjegyzékszáma: 05 09 012600; adószáma:
13589611-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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
5.Fpk.05-08-000420/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) AMBRÓZIA CUKRÁSZAT
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (3516 Miskolc, Szabó Ervin u. 26.; cégjegyzékszá-
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ma: 05 09 013685; adószáma: 13866501-2-05) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytár-
saság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cégjegyzék-
száma: 01 10 043926.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-08-000293/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Double-King Építõipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3843 Kiskinizs, Rákóczi utca 89.; cégjegyzékszáma:
05 09 013847; adószáma: 12653090-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):

A-H Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Elõzõ székhelye(i):

2800 Tatabánya, Bulcsú u. 17.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD
Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
út 47. II/14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000405/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 9. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HÚ-GÓ TRADE Ipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (6725 Sze-
ged, Kálvária sgt. 92–94. C ép. 2. em. 9.; cégjegyzék-
száma: 06 06 006095; adószáma: 21727755-2-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):

6729 Szeged, Ötház u. 1.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Holding
Elsõ Hazai Vagyonkezelõ Zrt., 1115 Budapest, Bartók
Béla út 92–94., cégjegyzékszáma: 01 10 041192. (A helyi
kirendeltség címe: 6722 Szeged, Jósika u. 41.)

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000285/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 6. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Pallas Pub Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (6900 Makó, Királyhegyesi
u. 25/A; cégjegyzékszáma: 06 06 012566; adószáma:
21045549-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
6900 Makó, Ráday u. 9/B
6900 Makó, Juhász Gy. tér 1636/18. hrsz.
A bíróság által kijelölt felszámoló: COOP Szeged Ke-

reskedelmi Regionális Zrt., 6721 Szeged, Szent István
tér 16., cégjegyzékszáma: 06 10 000275.

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-08-000380/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 4. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) YELLOW NET Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (6724 Szeged,
Rókusi körút 3. A lház. 2. em. 6.; cégjegyzékszáma:
06 06 013534; adószáma: 21480830-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Holding
Elsõ Hazai Vagyonkezelõ Zrt., 1115 Budapest, Bartók
Béla út 92–94., cégjegyzékszáma: 01 10 041192. (A helyi
kirendeltség címe: 6722 Szeged, Jósika u. 41.)

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000233/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 6. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) RÓ-J 2003. Építõipari Betéti
Társaság (6771 Szeged, Máté u. 4.; cégjegyzékszáma:
06 06 014027; adószáma: 21815067-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6915 Csanádalberti, Kossuth Lajos u. 73.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.
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A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-07-000695/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 5. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NASS-MANO Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (6724 Szeged, Csongrá-
di sgt. 64, 11664/A/51. hrsz. fszt. 2. sz. üzlet.; cégjegyzék-
száma: 06 09 005301; adószáma: 11592349-2-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6724 Szeged, Csongrádi sgt. 64
A bíróság által kijelölt felszámoló: PECUNIAAGORA

Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 8900 Zala-
egerszeg, Békeligeti u. 1., cégjegyzékszáma: 20 10 040179.
(A helyi kirendeltség címe: 6722 Szeged, Jósika u. 41.)

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-08-000357/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 4. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KANG JIA FA Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6723
Szeged, Gyöngyvirág u. 8. B lház. 4. em. 10.; cégjegyzék-
száma: 06 09 009325; adószáma: 13308205-2-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6723 Szeged, Csaba utca 42. 3. em. 9.
6723 Szeged, Becsei utca 2. B ép. 1. em. 7.
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
11.Fpk.06-08-000381/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 4. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) AN-MARY Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6721 Sze-
ged, Római krt. 26. B lház. 1. em. 3.; cégjegyzékszáma:
06 09 010063; adószáma: 13550639-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SZENSZEG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság

A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-
zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegy-
zékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 6722
Szeged, Jósika u. 41., 6701 Pf. 1205)

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-08-000288/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 4. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KULCSÁR INVEST Ingat-
lanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (6726
Szeged, Bérkert u. 54.; cégjegyzékszáma: 06 09 010549;
adószáma: 13708492-2-06) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanács-
adó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7., cégjegyzék-
száma: 01 09 705817. (A helyi kirendeltség címe: 6771
Szeged, Makai út 21.)

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000483/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 25. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) EMBLEM Magyarország
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (6912 Kövegy, Széchenyi u. 11.; cégjegyzékszáma:
06 09 011602; adószáma: 12815870-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2440 Százhalombatta, Csenterics utca 3/29.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DÉLPRODUKT

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 6726 Szeged, Petrozsé-
nyi u. 16/4., cégjegyzékszáma: 06 09 001253.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-08-000301/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „SZINES” Festõ, Mázoló és Tapétá-
zó Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (2433 Sárosd,
Kereszturi u. 38.; cégjegyzékszáma: 07 06 003140; adó-
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száma: 22043674-2-07) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„SZINES” Festõ, Mázoló és Tapétázó Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Libra Közgaz-

dász Zrt., 1062 Budapest, Andrássy út 91., cégjegyzék-
száma: 01 10 042004.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000119/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BRIZOL Bútorgyártó és
Forgalmazó Betéti Társaság (8142 Úrhida, Kossuth
út 25.; cégjegyzékszáma: 07 06 007317; adószáma:
22083814-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„SZABÓ ÉS TÁRSA” Szikvízgyártó, Palackozó és

Forgalmazó Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8142 Úrhida, Kossuth Lajos u. 112/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi

Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Ka-
zal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000309/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 3. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „2005 TECHNIK-VILL” Építõ-
ipari és Szolgáltató Betéti Társaság (8145 Nádasdla-
dány, Rózsa utca 7.; cégjegyzékszáma: 07 06 013500; adó-
száma: 22185253-2-07) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: INVEST ALMA-
NACH Pénzügyi Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16. II/17., cégjegy-
zékszáma: 01 09 561904.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-08-000146/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 20. napján jogerõre

emelkedett végzésével a(z) ANGEL-BAU CONTINEN-
TAL Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (2400 Dunaújváros, Martinovics
u. 15. 3/4.; cégjegyzékszáma: 07 09 009246; adószáma:
12994050-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ
Szolgáltató Kft., 1016 Budapest, Naphegy u. 29. II/3., cég-
jegyzékszáma: 17 09 001262.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000035/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. július 28. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Totem Magasépítõ Építõipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000
Székesfehérvár, Radnóti tér 4.; cégjegyzékszáma:
07 09 010479; adószáma: 13309361-2-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Várkapu utca 6. 1. em.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest, Kazin-
czy u. 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-08-000071/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Németh Autó Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (7017 Mezõszilas, Petõfi
út 39/B; cégjegyzékszáma: 07 09 010802; adószáma:
13393407-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000087/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 12. napján jogerõre
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emelkedett végzésével a(z) Dunaújvárosi Sztár 2003.
Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály
utca 6/A 5. em. 4.; cégjegyzékszáma: 07 09 011935; adó-
száma: 13120919-2-07) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Szekszárdi Sztár 2003. Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7047 Sárszentlõrinc, József A. u. 61.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO-ALBA Szol-

gáltató Zrt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V/l., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043170.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000313/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. július 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BAU-PLUS Építõipari és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (2400 Dunaújváros, Martinovics út 20.; cégjegy-
zékszáma: 07 09 012349; adószáma: 12649839-2-07) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BAU-PLUS Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2040 Budaörs, Szarkaláb utca 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ

Szolgáltató Kft., 1016 Budapest, Naphegy u. 29. II/3., cég-
jegyzékszáma: 17 09 001262.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000419/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KIROW Informatikai és
Telekommunikációs Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (9400 Sopron, Rákóczi u. 37.; cégjegyzékszáma:
08 06 011527; adószáma: 21810794-2-08) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KIROW Informatikai és Telekommunikációs Betéti

Társaság

A bíróság által kijelölt felszámoló: City Invest Üzleti
Tanácsadó Kft., 1066 Budapest, Teréz körút 6., cégjegy-
zékszáma: 13 09 083631.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-07-000177/29. 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) Belvárosi Business Center 2005
Ingatlanforgalmazó, Értékesítõ, Beruházó Korlátolt
Felelõsségû Társaság (9024 Gyõr, Közép utca 16.; cég-
jegyzékszáma: 08 09 012691; adószáma: 13403544-2-08)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Belvárosi Business Center 2005 Ingatlanforgalmazó,

Értékesítõ-Beruházó Korlátolt Felelõsségû Társaság
Belvárosi Business Center 2005 Ingatlanforgalmazó,

Értékesítõ-Beruházó Korlátolt Felelõsségû Társaság „fel-
számolás alatt”

Belvárosi Business Center 2005 Ingatlanforgalmazó,
Értékesitõ, Beruházó Korlátolt Felelõsségû Társaság

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000256/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 6. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ARRABONA CAMION
2005. Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (9011 Gyõr, Egysori út 88.
3. em. 3.; cégjegyzékszáma: 08 09 013409; adószáma:
13578549-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
9011 Gyõr, Kálmán Imre utca 90.
9011 Gyõr, Kálmán Imre út 84. 1. em. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. emelet, cégjegyzékszáma: 01 10 042854.
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A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000236/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 9. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MOZAIKÚT Építõ, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(9023 Gyõr, Földes Gábor út 29. B ép. 2. em. 42.; cégjegy-
zékszáma: 08 09 013519; adószáma: 13609355-2-08) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

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
4.Fpk.08-08-000265/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) QUALYTEX 05 Ruhaipari
Korlátolt Felelõsségû Társaság (9330 Kapuvár, Cseresz-
nye sor 32.; cégjegyzékszáma: 08 09 013588; adószáma:
13630762-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
QUALYTEX Ruhaipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9364 Cirák, Gyórói u. 10–14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder

Serec-L Könyvelõ Auditáló Vagyonértékelõ és Tanács-
adó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, cégjegyzék-
száma: 01 09 077793.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000489/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BÜDÖS-VÖLGYE Agrárkoordi-
nációs Szövetkezet (4281 Létavértes, Gyár u. 7.; cégjegy-
zékszáma: 09 02 000566; adószáma: 12640531-2-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BÜDÖS-VÖLGYE Agrárkoordinációs Szövetkezet
Elõzõ székhelye(i):
4025 Debrecen, Piac u. 17.

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
4.Fpk.09-07-000252/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PNEUROLL Pneumatikus
és Hidraulikus Berendezéseket Tervezõ, Kivitelezõ és
Kereskedelmi Közkereseti Társaság (4087 Hajdúdorog,
Görögh Demeter út 29.; cégjegyzékszáma: 09 03 000363;
adószáma: 20906049-2-09) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000525/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 4. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „TRIÁSZ” Építõipari Szol-
gáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (4032 Debre-
cen, Kosztolányi u. 3.; cégjegyzékszáma: 09 06 001516;
adószáma: 22829843-2-09) adós felszámolását fõeljárás-
ként 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
5.Fpk.09-08-000478/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „TÓTH-94 TF” Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (4242 Hajdúhadház,
Kiss Ernõ u. 10.; cégjegyzékszáma: 09 06 004011; adószá-
ma: 22857051-2-09) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„TOTH-94” Autó Kereskedelmi Betéti Társaság
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A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1024 Budapest, Retek u. 10.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044406.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-000690/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 5. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ANDERLA Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4100 Berettyóújfalu, Baj-
csy-Zsilinszky u. 1.; cégjegyzékszáma: 09 06 007643;
adószáma: 22895251-1-09) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MÉTEX ‘98 Ruhaipari Kereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság
ANDERLA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
4150 Püspökladány, Keleti sor 28/1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING

Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1024 Budapest, Retek u. 10.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044406.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000549/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 2. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „TELE-KER-ÉP” Szolgáltató és
Kereskedelmi Betéti Társaság (4032 Debrecen, Poroszlay
út 7/B 1. em. 5.; cégjegyzékszáma: 09 06 008118; adószá-
ma: 20224015-1-09) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1024 Budapest, Retek u. 10.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044406.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-000381/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 9. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GUMIFA Szolgáltató és Ke-
reskedelmi Betéti Társaság (4243 Téglás, Sipos Sándor

utca 16.; cégjegyzékszáma: 09 06 013979; adószáma:
22200961-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
4243 Téglás, Fenyves utca 35.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000531/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FEBERO Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4031 Debrecen, Építõk
u. 22.; cégjegyzékszáma: 09 06 014241; adószáma:
22253938-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-
vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-000362/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. július 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SB-12 Gazdasági Szolgáltató Betéti
Társaság (4025 Debrecen, Baross u. 22.; cégjegyzékszá-
ma: 09 06 015039; adószáma: 28707239-2-09) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SB-12 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1133 Budapest, Kárpát u. 58 V/17.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TANÁCS-ADÓ

Pénzügyi Gazdasági Zrt., 4030 Debrecen, Fokos u. 14.,
cégjegyzékszáma: 09 10 000162.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000594/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 13. napján jogerõre
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emelkedett végzésével a(z) CIVIS MÉRLEG Szolgál-
tató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4030 Debrecen, Nagy Mihály kert 67. C ép.; cégjegyzék-
száma: 09 09 003740; adószáma: 12111705-2-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MK 95 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
SZENDREI ÉS TÁRSA 95 Kereskedelmi és Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4031 Debrecen, Kishegyesi u. 22. I/5.
4031 Debrecen, Határ u. 68.
4031 Debrecen, Kishegyei út 113. C ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. l.
I. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000595/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 6. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) STÍLUS FAFARAGÓ Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (4176 Sáp, Hunyadi utca 5.; cégjegyzékszáma:
09 09 009984; adószáma: 13112314-2-09) adós felszámo-
lását 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
4.Fpk.09-08-000495/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ACN Kereskedelmi és Építõ-
ipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (4033 Debrecen,
Kõrösi Csoma Sándor utca 2.; cégjegyzékszáma:
09 09 010314; adószáma: 13194954-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-
gyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000461/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 3. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NOVITAS REX KOMPLEX
Ingatlanfejlesztõ és Értékesítõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság (4220 Hajdúböszörmény, Bethlen utca 26.; cég-
jegyzékszáma: 09 09 011780; adószáma: 13543183-2-09)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KOMPLEX 2005 Ingatlanfejlesztõ és Értékesítõ Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING

Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1024 Budapest, Retek u. 10.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044406.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000104/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. július 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Hegyi és Társa 2005 Munka-
erõ-közvetítõ és Gyümölcs-, Zöldségfeldolgozó Betéti
Társaság (3351 Verpelét, Nyár út 7.; cégjegyzékszáma:
10 06 026255; adószáma: 22240981-2-10) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzék-
száma: 01 09 683720.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000248/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 8. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KRISTON TRADE Gyártó és Ki-
vitelezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (3200 Gyöngyös,
Kenyérgyár út 5.; cégjegyzékszáma: 10 09 020534; adószá-
ma: 10686104-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„TECHNIK-TRADE” Gyártó- Szolgáltató és Kereske-

delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
KRON TRADE Gyártó és Kivitelezõ Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
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Elõzõ székhelye(i):
3200 Gyöngyös, Pillangó u. 27.
3200 Gyöngyös, Felsõ újvárosi út 33.
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.10-08-000377/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „EUROGLASS PA.” Ipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (3200 Gyöngyös, Gábor Áron u. 45. cégjegyzék-
száma: 10 09 021541; adószáma: 11166269-2-10) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

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
4.Fpk.10-08-000100/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PROSPER Trade Iparcikk
Kiskereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (3300 Eger, Árpád út 46.; cégjegyzékszáma:
10 09 027248; adószáma: 13840583-2-10) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1024 Budapest, Retek u. 10.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044406.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000342/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Erlau Ingatlan Ingatlanfor-
galmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3300 Eger, Maczky Valér út 2.; cégjegyzékszáma:

10 09 028065; adószáma: 14200052-2-10) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: HATÁRKÕ’93
Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló Kft., 1132 Budapest,
Kresz Géza u. 27. fszt. 4., cégjegyzékszáma: 01 09
681269.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000375/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Siló- és Malomszerelõ, Javító
és Gyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság (3360 Heves
038/5. hrsz.; cégjegyzékszáma: 10 09 028345; adószáma:
13536204-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
5650 Mezõberény, Kossuth tér 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING

Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1021 Buda-
pest, Hárshegyi út 5–7., cégjegyzékszáma: 03 09 109743.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070574/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Tata és Vidéke Bioenergia
Termelõ és Felhasználó Szövetkezet (2890 Tata, Kocsi
utca 8.; cégjegyzékszáma: 11 02 001481; adószáma:
12521348-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
2890 Tata, Komáromi utca 40.
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
1.Fpk.11-08-070491/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Achilles 2000 Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Betéti Társaság (2800 Tatabánya,
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Vadász út 52. 4. em. 1.; cégjegyzékszáma: 11 06 007004;
adószáma: 20782122-2-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Telephelye(i):
2800 Tatabánya, hrsz.: 11060/38., Elõd vezér út 17.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi

Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070489/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 19. napján jogerõ-
re emelkedett végzésével a(z) DOR-KEFE Gyártó és
Kereskedelmi Betéti Társaság (2510 Dorog, Sándor
utca 10.; cégjegyzékszáma: 11 06 009624; adószáma:
22231196-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. 2. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070503/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TATAI MODULOR Építõ-
ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2890 Tata, Pálóczi H. Á. u. 2. 4. em. 1.; cégjegyzékszáma:
11 09 006859; adószáma: 11631970-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
MODULOR Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befekte-

tési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6., cégjegyzékszáma:
01 09 068182.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070332/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. július 30. napján jogerõre emelke-

dett végzésével a(z) KÖKÉNY-BB Építõipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2800 Tatabánya, Ságvári E. út 25. ép. 2. lház. fszt. 3.; cég-
jegyzékszáma: 11 09 008125; adószáma: 12632046-2-11)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):

SUDA-MM Építõipari és Mezõgazdasági Termelõ és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság

Elõzõ székhelye(i):

2896 Szomód, Tompa M. utca 16.

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.11-08-070283/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. július 28. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Kunzit Magic Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tata-
bánya, Sárberki-ltp. 312. 3. em. 11.; cégjegyzékszáma:
11 09 009241; adószáma: 13014429-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070396/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DI-ZO FOOD Kamionos és
Rendezvényszervezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2800 Tatabánya, Gyõri út 30. 1. em. 5.; cégjegyzékszáma:
11 09 011218; adószáma: 13610410-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Fióktelepe(i):

2890 Tata, Piac tér 25.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGREEMENT
Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1114 Budapest,
Bocskai út 9. I. em. 5., cégjegyzékszáma: 01 09 719575.
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A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070389/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. július 28. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) 7 Kerék Szállítási, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2831 Tar-
ján, Ady E. út 41.; cégjegyzékszáma: 11 09 011738; adó-
száma: 13764588-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070352/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. július 16. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) CITY OPTICS Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tata-
bánya, Vértanúk tere 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 011810;
adószáma: 13781105-2-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder
Serec-L Könyvelõ Auditáló Vagyonértékelõ és Tanács-
adó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, cégjegyzék-
száma: 01 09 077793.

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-08-000135/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BENAJA Építõipari és Kereske-
delmi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „vég-
elszámolás alatt” (3047 Buják, Arany János u. 30.; cég-
jegyzékszáma: 12 09 004221; adószáma: 13118310-2-12)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BENAJA Építõipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Fióktelepe(i): 2688 Vanyarc, Táncsics u. 3.
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.12-08-000100/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Next-Stone Vendéglátóipari
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3060
Pásztó, Árpád u. 1.; cégjegyzékszáma: 12 09 004917; adó-
száma: 13701426-2-12) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Holding
Elsõ Hazai Vagyonkezelõ Zrt., 1115 Budapest, Bartók
Béla út 92–94., cégjegyzékszáma: 01 10 041192.

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-08-000123/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. július 31. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) INTAKT LEAD 2006 Szolgáltató és
Rendezvényszervezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3100 Salgótarján, Katona József utca 9.; cégjegyzékszá-
ma: 12 09 005301; adószáma: 13617778-2-07) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8054 Balinka-Eszény, Bányatelep 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Holding

Elsõ Hazai Vagyonkezelõ Zrt., 1115 Budapest, Bartók
Béla út 92–94., cégjegyzékszáma: 01 10 041192.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-08-000767/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. július 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Lencsés és Társa Építõipari Ven-
déglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság (2120 Dunake-
szi, Jósika u. 12; cégjegyzékszáma: 13 06 012506; adószá-
ma: 24467333-2-13) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. emelet, cégjegyzék-
száma: 01 10 042854.
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A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-001637/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. július 23. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KÉT-MÁTHÉ Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (2030 Érd, Esztergályos
utca 21/B; cégjegyzékszáma: 13 06 041598; adószáma:
21061835-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-002253/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. július 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) CS & G Bau Termelõ, Szolgáltató és
Kereskedelmi Betéti Társaság (2735 Dánszentmiklós,
Viola u. 24/1.; cégjegyzékszáma: 13 06 041815; adószá-
ma: 21073403-2-13) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-
ságmenedzser és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Rész-
vénytársaság, 1145 Budapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegy-
zékszáma: 01 10 043681.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-08-000665/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. július 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) VÉCKE Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság (2330 Dunaharaszti, Dózsa György
út 6.; cégjegyzékszáma: 13 06 046273; adószáma:
21478846-1-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-
gyonhasznosító Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1137 Budapest, Radnóti M. utca 40. 6. em. 3., cégjegyzék-
száma: 01 10 044328.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-08-000842/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. július 22. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TC IMPORT Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (2146 Mogyoród, Gödöllõi
u. 232.; cégjegyzékszáma: 13 06 055925; adószáma:
22236225-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-08-001058/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 7. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PALL PRESS Sajtó, Reklám és
Propaganda Betéti Társaság (2335 Taksony, Széchenyi
utca 42.; cégjegyzékszáma: 13 06 061194; adószáma:
28290283-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1051 Budapest, Váci u. 11/B 2. em. 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA Fel-

számoló és Tanácsadó Kft., 2890 Tata, Ady E. u. 67., cég-
jegyzékszáma: 11 09 002635.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-08-000359/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. július 23. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „Morvai Informatika” Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2100 Gödöllõ, Dózsa
Gy. u. 86.; cégjegyzékszáma: 13 09 062643; adószáma:
10483918-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-
ságmenedzser és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Rész-
vénytársaság, 1145 Budapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegy-
zékszáma: 01 10 043681.
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A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-08-000742/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) IRSA BAU 2000 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2730 Al-
bertirsa, Mikebudai út II. Major 0297/43.; cégjegyzék-
száma: 13 09 079135; adószáma: 12364989-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Fióktelepe(i):
2730 Albertirsa, Mikebudai út II. Major, hrsz.: 0297/43.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-

számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzék-
száma: 01 09 562281.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-001451/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. július 17. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) LINKERSZ Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság (2072 Zsámbék, Csap utca 4.; cég-
jegyzékszáma: 13 09 092008; adószáma: 12639115-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1032 Budapest, Bécsi út 217. 6. em. 35.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-08-000236/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 24. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MÛTÁRGY-OPTIMÁL Mérnöki,
Tervezõ és Építõipari Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (2083 Solymár, Mátyás király u. 26.; cégjegy-
zékszáma: 13 09 094172; adószáma: 12322125-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-08-000922/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 7. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BRADY-ART Mûvészeti és Szó-
rakoztató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2092 Buda-
keszi, Margaréta utca 8.; cégjegyzékszáma: 13 09 095808;
adószáma: 13101376-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gaz-
dasági, Mûszaki Tanácsadó Kft., 1164 Budapest, Jövendõ
u. 3., cégjegyzékszáma: 01 09 160583.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-002649/12. 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) PAGESSO Mûszaki Tervezõ és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2700 Ceg-
léd, Bajza u. 26.; cégjegyzékszáma: 13 09 100557; adószá-
ma: 12218912-2-13) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1112 Budapest, Dayka Gábor u. 19/C III. 14.
1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35. 3. em. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-FEL-

SZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
u. 29., cégjegyzékszáma: 01 09 726061.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-000418/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KO-OP 2005 Fuvarozási Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (2371 Dabas, Tabáni út 7.; cégjegyzékszáma:
13 09 103027; adószáma: 13477077-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gaz-
dasági, Mûszaki Tanácsadó Kft., 1164 Budapest, Jövendõ
u. 3., cégjegyzékszáma: 01 09 160583.
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A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-08-000906/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Béla 2005 Szolgáltató Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (2637 Perõcsény, Börzsönyi
utca 27.; cégjegyzékszáma: 13 09 104956; adószáma:
13573575-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Béla 2005 Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Béla 2005 Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság

„felszámolás alatt”
Fióktelepe(i):
2510 Dorog, Mária u. 31/B
2510 Dorog, Mária u. 31/C
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vállal-

kozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Budapest,
Jeszenák János u. 59., cégjegyzékszáma: 01 09 067624.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-001302/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TORCHELLO Építõipari, Épü-
letgépészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (2700 Cegléd, Kossuth tér 6.
II. em. 13.; cégjegyzékszáma: 13 09 105474; adószáma:
13598358-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CON-
SULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság, 1034 Budapest, Seregély
u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09 066529.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-002060/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MARTENI Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (cégjegy-
zékszáma: 13 09 105626) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. emelet, cégjegyzék-
száma: 01 10 042854.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-000158/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 2. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) H-HÁZ Építõipari és Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2251 Tápió-
szecsõ, Ipar utca 4.; cégjegyzékszáma: 13 09 107017; adó-
száma: 12353752-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BELO-LAK Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
BELO-BAU Épitõipari és Kereskedelmi Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1024 Budapest, Margit krt. 51–53. I. 5.
1173 Budapest, Gyurgyalag utca 2/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonke-

zelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-08-000187/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 1. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „BUGI” Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (8638 Balatonlelle, Rákóczi
u. 366.; cégjegyzékszáma: 14 06 301535; adószáma:
25239485-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
„ILDIKÓ ÉS TÁRSA” Kereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8638 Balatonlelle, Vágóhíd u. 13.
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 Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-08-000341/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FEJSZE-HORVÁTH Ter-
melõ és Szolgáltató Betéti Társaság (7987 Istvándi,
Zrínyi u. 1.; cégjegyzékszáma: 14 06 304120; adószáma:
25263716-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
GEDA Termelõ és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-08-000177/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „PROFIT XXL” Gazdasági
Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, f. a. (8654
Ságvár, Viola u. 18.; cégjegyzékszáma: 14 06 305452;
adószáma: 20725743-2-14) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági
Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5., cégjegyzékszáma: 14 09 306648.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-07-000556/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „SAN-REN” Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság, f. a. (7400 Kaposvár, Hon-
véd utca 3. III. em. 3.; cégjegyzékszáma: 14 06 306257;
adószáma: 21356124-2-14) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
SO-KO Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Damjanich utca 1/V. 4. em. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. emelet, cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-08-000258/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) T. és T. Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (7400 Kaposvár, Xantus J.
u. 36.; cégjegyzékszáma: 14 06 306883; adószáma:
21802577-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
T. és T. Vendéglátóipari Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Fõ u. 1.
7400 Kaposvár, Iszák utca 46.
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.14-08-000313/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SUMMATRA Kertészeti és
Kereskedelmi Betéti Társaság (8646 Balatonfenyves,
Munkácsy Mihály utca 13.; cégjegyzékszáma:
14 06 307529; adószáma: 22158606-2-14) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
körút 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-08-000310/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Litomax Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (8640 Fonyód, Harmatos
utca 7.; cégjegyzékszáma: 14 06 307669; adószáma:
22202918-2-14) 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.
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A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-08-000335/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Spur Security Személy-
és Vagyonõrzõ Betéti Társaság (8719 Böhönye, Fõ
utca 51.; cégjegyzékszáma: 14 06 307691; adószáma:
22213891-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-08-000107/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. július 28. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BURBÓ-KÕ Építõipari és Szolgál-
tató Betéti Társaság (7253 Csoma, Petõfi S. u. 43.; cég-
jegyzékszáma: 14 06 308173; adószáma: 20932444-2-14)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HORVÁTH ANDRÁS Építõipari és Szolgáltató Betéti

Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
„HORVÁTH 2000.” Építõipari és Szolgáltató Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7144 Decs, Béke u. 7.
7144 Decs, Öreg u. 33.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és

Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó, Széche-
nyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-07-000517/22. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Balaton „SAP” Informatikai
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, f. a. (8630
Balatonboglár, Dobó István u. 8.; cégjegyzékszáma:
14 09 303582; adószáma: 11489467-2-14) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8630 Balatonboglár, Gál Gaszton u. 36.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénz-

ügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
út 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-08-000173/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 1. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MATUCZA GRÁNIT Szol-
gáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság, f. a. (7523 Kaposfõ, Kossuth Lajos utca 219.; cég-
jegyzékszáma: 14 09 305498; adószáma: 13084934-2-14)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
M & K GRÁNIT Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. emelet, cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-08-000210/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. július 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DRD-AGRO Mezõgazdasági
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság, f. a.
(7400 Kaposvár, Guba S. utca 23.; cégjegyzékszáma:
14 09 306294; adószáma: 11864101-2-14) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ÖKOPRODUKT Mezõgazdasági és Kereskedelmi Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3354 Tófalu, Kossuth Lajos u. 44.
9700 Szombathely, Kõrösi Cs. S. utca 70.
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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
10.Fpk.15-08-000648/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 1. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) GÕCZE ÉS TÁRSA Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (4511 Nyírbogdány,
Táncsics u. 30.; cégjegyzékszáma: 15 06 085521; adószá-
ma: 25688119-1-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PONT-JÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Muskotály u. 59.
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.15-08-000188/6. 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) „NYÍR-TUTOR” Oktatási és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4471 Gávavencsellõ, Kazinczy
utca 9/A; cégjegyzékszáma: 15 06 087481; adószáma:
20676539-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Stadion u. 4. fsz. 3.
4400 Nyíregyháza, Arany János út 11. fszt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT

Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
út 131/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000451/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. július 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Lacibusz Szállítási, Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Mártírok
u. 18. 2. em. 3.; cégjegyzékszáma: 15 06 093159; adószá-
ma: 22100586-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
10.Fpk.15-08-000643/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. július 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KELET-BAU-TEAM Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4494
Kékcse, Petõfi utca 24.; cégjegyzékszáma: 15 06 093647;
adószáma: 22195458-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-
értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedel-
mi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-08-000341/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. július 23. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „EF+ESS BAU” Építõipari és Ke-
reskedelmi Betéti Társaság (4700 Mátészalka, Hodászi
út 6766/2. hrsz.; cégjegyzékszáma: 15 06 094316; adószá-
ma: 22381387-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta 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 helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 13.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-08-000313/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 24. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „BOGÁT-FARM” Mezõgazdasági
Termelõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (4361 Nyírbogáti, 0193/8. hrsz.; cégjegyzékszáma:
15 09 067331; adószáma: 12767117-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
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Nem bejegyzett elnevezése(i):
P-FARM Mezõgazdasági Termelõ és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-

értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedel-
mi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-08-000336/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. július 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ERIK & MARK Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza,
Szarvas u. 60. I. em. 3.; cégjegyzékszáma: 15 09 070591;
adószáma: 13691633-2-15) 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 helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 13.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-08-000532/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. július 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) AVANTEX-HUNGARY Kereske-
delmi és Ruhaipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4400 Nyíregyháza, Tünde u. 18.; cégjegyzékszáma:
15 09 071258; adószáma: 12642227-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6222 Csengõd, Dózsa Gy. utca 69/1.
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.15-08-000659/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 11. napján jogerõre

emelkedett végzésével a(z) CLEVERHANDS 03 Mun-
kaerõ Kölcsönzõ és Közvetítõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság (4463 Tiszanagyfalu, Töltés utca 14.; cégjegy-
zékszáma: 15 09 072249; adószáma: 13812492-2-15) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1139 Budapest, Csongor utca 5–7. 5. em. 207.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1140 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyír-
egyháza, Szarvas u. 1–3. 5/505.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-08-000703/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. július 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „TARPA” Gazdasági, Kereskedel-
mi és Szociális Közhasznú Társaság „végelszámolás
alatt” (4931 Tarpa, Kossuth u. 23.; cégjegyzékszáma:
15 14 000101; adószáma: 20893992-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„TARPA” Gazdasági, Kereskedelmi és Szociális Köz-

hasznú Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL

Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060631.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000240/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Juhász és Társai Vállalkozá-
si és Kereskedelmi Betéti Társaság (5430 Tiszaföldvár,
Rákóczi út 37–39.; cégjegyzékszáma: 16 06 005034; adó-
száma: 26062996-2-16) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Lovas I. u. 1. I/2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
1. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000300/4. 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) ZÉNÓ TRADE Építõipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (5081 Szajol, Mátyás köz 3.; cégjegyzékszáma:
16 06 006153; adószáma: 20193814-2-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ZÉNÓ TRADE Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzék-
száma: 01 09 683720.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000252/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 3. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KEN-TEX 2000 Termelõ,
Termeltetõ és Kereskedõ Bt. (5200 Törökszentmiklós,
Kossuth Lajos út 280.; cégjegyzékszáma: 16 06 006742;
adószáma: 20590864-2-16) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

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.16-08-000332/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) D-NOWA Építõipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (5055 Jászla-
dány, Sotu u. 18.; cégjegyzékszáma: 16 06 008368; adó-
száma: 21458415-2-16) 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.16-08-000250/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 2. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Szabó-Stanc Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (5200 Törökszentmiklós,
Kígyó utca 9.; cégjegyzékszáma: 16 06 010030; adószá-
ma: 28461157-2-16) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Lajti Stanc Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1161 Budapest, Szepesi u. 33.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS

Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000327/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 3. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ZOKNI KÉSZ-KER Gyártó
és Kereskedelmi Betéti Társaság (5126 Jászfényszaru,
Kossuth Lajos u. 70.; cégjegyzékszáma: 16 06 010220;
adószáma: 21449486-2-16) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
5126 Jászfényszaru, Kossuth L. u. 72.
2192 Hévízgyörk, Ady E. út 70.
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.16-08-000293/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SZOL-PETROL Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(5000 Szolnok, Rákóczi út 61.; cégjegyzékszáma:
16 09 004520; adószáma: 11502221-2-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Thököly u. 35. III/1.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-
zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegy-
zékszáma: 01 09 666223.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000274/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 3. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) AGROÚT Építõipari Kft.
(5400 Mezõtúr, Pusztabánréve 10.; cégjegyzékszáma:
16 09 007145; adószáma: 12971420-2-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
AGROLÚD-2000 Mezõgazdasági, Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5451 Öcsöd, Erdõsor 7. ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MHZ Pénzügyi Ta-

nácsadó Szolgáltató Kft., 5000 Szolnok, Szabadság tér 2.
A ép. I. em. 10., cégjegyzékszáma: 16 09 001795.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000334/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Ferro-Team’92 Szolgál-
tató Kft. (5400 Mezõtúr, Sugár u. 48.; cégjegyzékszáma:
16 09 007595; adószáma: 13170794-2-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000226/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FER-KOLD Ipari és Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámo-
lás alatt” (5420 Túrkeve, Család u. 6/A; cégjegyzékszá-
ma: 16 09 008456; adószáma: 13269344-2-16) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FER-KOLD Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Gál István-ltp. 104. 2. em. 3.
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.16-08-000260/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 3. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TROFEUM Építõipari Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5136 Jászszent-
andrás, Haladás u. 1/1.; cégjegyzékszáma: 16 09 008720;
adószáma: 13675086-2-16) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-
moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000237/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. július 25. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „ERDÉLYI KAZÁN” Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (8230 Ba-
latonfüred, Köztársaság utca 9. C lház.; cégjegyzékszáma:
19 06 504726; adószáma: 20241333-2-19) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8200 Veszprém, Pápai u. 37.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A 1/3., cégjegyzék-
száma: 01 09 683720.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000250/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PROMOFON Marketing
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
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saság (8200 Veszprém, Kosssuth utca 3.; cégjegyzékszá-
ma: 19 09 504589; adószáma: 11673899-2-19) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TÜRKIZ CAFE Kereskedelmi Vendéglátó és Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8200 Veszprém, Budapest u. 1.
8200 Veszprém, Házgyári utca 3.
8200 Veszprém, Zrínyi u. 3.
8200 Veszprém, Csillag utca 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000257/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HUNEUROM Ipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8230 Balatonfüred, Tihanyi mûút 1.; cégjegyzékszáma:
19 09 506774; adószáma: 12967805-2-19) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8200 Veszprém, Ady E. utca 7. C ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A 1/3., cégjegyzék-
száma: 01 09 683720.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000239/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. július 24. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „AARDEN” Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8200 Veszp-
rém, Hársfa u. 29.; cégjegyzékszáma: 19 09 507512; adó-
száma: 13258667-2-19) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8200 Veszprém, Ady E. u. 73. B ép.
8200 Veszprém, Petõfi S. u. 24.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-08-000271/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 25. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DIZÓ SPED Útépítõ, Bányá-
szati és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8200 Veszprém, Házgyári út 1.; cégjegyzékszáma:
19 09 509162; adószáma: 13837251-2-19) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A 1/3., cégjegyzék-
száma: 01 09 683720.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020204/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Novák és Társa Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (8360 Keszthely,
Vaszary Kolos u. 22. B ép. 11.; cégjegyzékszáma:
20 06 036732; adószáma: 21003558-2-20) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

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
1.Fpk.20-08-020148/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) STABIMAX Mûszaki, Építõ
és Szolgáltató Betéti Társaság (8983 Ormándlak, Ady
Endre u. 24.; cégjegyzékszáma: 20 06 037592; adószáma:
21508338-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
8900 Zalaegerszeg, Építõk útja 7. 1. em. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István körút 1.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.
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A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020152/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 6. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ARBO KANIZSA Fémöntõ,
Termelõ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (8800 Nagykanizsa, Király utca 1.; cég-
jegyzékszáma: 20 09 063056; adószáma: 11358637-2-20)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8756 Nagyrécse, Táncsics M. u. 40.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és

Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó, Széche-
nyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020115/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KIRCHHOFF-BAU Építõ-
ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8749 Zalakaros, Fenyõfa köz 4.; cégjegyzékszáma:
20 09 067173; adószáma: 13677806-2-20) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020373/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 3. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HUNGARO-KÁBEL Beru-
házó és Fõvállalkozó Zártkörûen Mûködõ Részvény-
társaság (cégjegyzékszáma: 20 10 040254; adószáma:
12020469-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
HUNGARO-KÁBEL Beruházó és Fõvállalkozó Rész-

vénytársaság
Elõzõ székhelye(i):
1183 Budapest, Cserép utca 8/B
Jogelõd(ök):
HUNGARO-KÁBEL Mélyépítõ Kft.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István körút 1.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

CÉGHIRDETMÉNYEK

Felhívás vagyon értékesítésére

A GORDIUS CONSULTING Zrt. (Cg.: [01 10 042573];
1143 Budapest, Besnyõ u. 13.) mint az INTERFERR
2002 Acélszerkezeti, Forgácsoló, Építõipari, Szolgál-
tató Kft. „f. a.” (Cg.: [07 09 008398]; 2400 Dunaújváros,
Rákóczi F. u. 6.) felszámolója Filip György felszámoló-
biztos

ismételten pályázati úton

hirdeti meg az adós szervezet tárgyi eszközeit, illetve
készletét.

1. Tárgyi eszközök: 1 db mûködõképes élhajtó gép,
1 db mûködésképtelen fúró-marómû, 1 db mûködésképte-
len híd-daru.

Az eszközök együttes irányára nettó 6 000 000 Ft,
amely összeg, az áfatörvény 142. §-a szerint adózik.

2. Készlet: keményfém lapkák és gyorsacél esztergaké-
sek lista szerint.

Irányár: nettó 1 800 000Ft, amely összeg az áfatörvény
142. §-a szerint adózik.

Az eszközcsoportokra a felszámoló elfogad külön-kü-
lön is ajánlatot.

Részvételi feltételek:
– a megjelölt nettó irányár 5%-ának megfelelõ összeg

bánatpénzként történõ befizetése a felszámoló MKB Rt.-
nél vezetett elkülönített bankszámlaszámára: 10300002-
20365521-70383285, GORDIUS CONSULTING Zrt. ne-
vére, hivatkozással az INTERFERR 2002 Kft. „f. a.”-ra, a
pályázat beadásának határidejéig beérkezõen és ennek iga-
zolása a pályázati anyagban,

– a pályázatnak tartalmaznia kell a vevõ nevét, címét,
gazdasági társaság esetén cégkivonatát, a cégjegyzésre jo-
gosult(ak) aláírási címpéldányát,

– a pályázatnak tartalmaznia kell a vételár fizetési mód-
jának és határidejének egyértelmû megjelölését,

– egyúttal nyilatkozatot arról, hogy a pályázó ajánlatát
a benyújtási határidõtõl számított 60 napig fenntartja.

A pályázatot zárt borítékban, ,,INTERFERR 2002 Kft.
f. a. pályázat” megjelöléssel, írásban, személyesen vagy
postai úton kell eljuttatni a felszámoló címére, (Budapest,
XIV., Besnyõi u. 13.) 9–15 óráig, vagy postacímére: 1576
Budapest, Pf. 52.
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A pályázat benyújtásának határideje: a Cégközlönyben
történõ megjelenést (2008. szeptember 25.) követõ 15. nap
15 óráig beérkezõen.

Személyesen történõ beadásról a felszámoló átvételi el-
ismervényt ad ki.

A pályázat bontása a beérkezést követõ 10 napon belül,
közjegyzõ jelenlétében történik.

A felszámoló a közjegyzõi bontást követõen 10 napon
belül értékeli a pályázatokat és az értékelés eredményérõl
a pályázókat írásban értesíti.

Megfelelõ, azonos értékû pályázatokat benyújtók kö-
zött nyilvános ártárgyalást folytat a felszámoló, fenntartva
azon jogát, hogy nem megfelelõ pályázatok esetén a pályá-
zatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Az eredménytelen pályázók részére a felszámoló a befi-
zetett bánatpénz összegét az eredmény kihirdetését követõ
8 napon belül visszautalja.

A bánatpénz nem kamatozik, de költség sem kerül fel-
számításra, a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra
kerül.

Az elõvásárlásra jogosultak a pályázat leadásának ha-
táridejéig jelenthetik be elõvásárlási szándékukat a
Cstv.-ben meghatározott módon és feltételekkel, jogosult-
ságuk igazolásával együtt.

Információ Filip György felszámolóbiztostól kapható a
252-3576-os telefonszámon.

A VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörûen Mû-
ködõ Részvénytársaság (Cg.: [01 10 044074]; székhely:
1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. 7–8.; levelezési cím:
5600 Békéscsaba, Berzsenyi u. 59.) mint az alábbi adós ki-
jelölt felszámolója nyilvános

pályázati felhívás

útján kívánja értékesíteni a BIANCO Gép- és Jármû-
gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.:
[16 09 002415]; 5350 Tiszafüred, Gyártelepi u. 6–8.) tulaj-
donát képezõ alábbi vagyontárgyakat:

1. Ipartelep belterület (2808 m2).
Címe: Tiszafüred, Gyártelepi u. 6–8., hrsz.: 1938/8.
Tulajdoni hányad: 1/1.
Irányár: 2 400 000 Ft.

2. Ipartelep belterület (3086 m2).
Címe: Tiszafüred, Gyártelepi u. 6–8., hrsz.: 1938/9.
Tulajdoni hányad: 1/1.
Irányár: 14 000 000 Ft.
Az árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-

latokat kér benyújtani, melyeket a VECTRALIS Zrt.
(5600 Békéscsaba, Berzsenyi u. 59.) címére kér ,,VÉTELI

AJÁNLAT” megjelöléssel, zárt borítékban postai úton el-
juttatni.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: magánszemély
ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, személyi adatait, cí-
mét, az azonosítására alkalmas további adatokat, az aján-
lott bruttó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatko-
zatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Vállalkozás,
illetve társaság ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, szék-
helyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, hatá-
lyos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezetõ tisztség-
viselõ(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott bruttó vétel-
árat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos
ajánlati kötöttség vállalásáról.

A pályázat feltétele továbbá az irányár 50%-ának befi-
zetése a felszámoló elkülönített bankszámlájára: VECTI-
GALIS Zrt. 10700055-04225205-52000001 (megjegyzés-
be: BIANCO bánatpénz). A bánatpénz a vételárba beszá-
mításra kerül.

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008.
szeptember 25.) számított 15. nap.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyak – idõpont-
egyeztetést követõen – megtekinthetõk. További informá-
ció a felszámoló szervezet munkatársától, Máté Istvánné
dr. felszámolóbiztostól a 06 (30) 381-3687, 06 (30)
349-5504, 06 (66) 443-792-es telefonszámokon szerez-
hetõ be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A köz-
jegyzõi bontást követõ 8 napon belül a felszámoló az aján-
latokat értékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv
készül, melyet az adós bármely hitelezõje megtekinthet.

Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a felszámoló
az érdekelteket írásban értesíti.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlatok hiányá-
ban eseménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot ír-
hat ki.

Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlat-
tevõk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor,
melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõ-
zõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

Az elõvásárlásra jogosultak a jogukat a nyilvános érté-
kesítésen gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen
kialakult vételár ismeretében nyilatkoznak vételi szándé-
kukról.

A HELP Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
(Cg.: [18 09 000505]; 9700 Szombathely, Kiskar u. 1.),
mint a ,,RUMALKÓ” Mezõgazdasági és Élelmiszer-
ipari Kft. „f. a.” (Cg.: [18 09 102293]; 9700 Szombat-
hely, Nádor u. 2.; adószáma: [11312738-2-18]) a Vas Me-
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gyei Bíróság 1. Fpk. 18-98-000148/15. számú végzésével
kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a „RUMALKÓ” Mezõgazda-
sági és Élelmiszeripari Kft. „ f. a.” Celldömölk, Géfin L.
tér 7. sz. alatti társasházi külön lapon szereplõ, 1372/A/7.
hrsz.-ú, 64 m2 nagyságú üzlethelyiségét, valamint a közös
tulajdonból hozzá tartozó tulajdoni hányadot. Az üzlethe-
lyiséget meghatározott idõre szóló bérleti jogviszony ter-
heli. Az ingatlanra bérleti szerzõdés van érvényben.

Irányár: 8 000 000 Ft + áfa (nyolcmillió forint + áfa).
Bánatpénz: 600 000 Ft (hatszázezer forint).
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos

címét, a beígért vételárat (nettó ár Ft + áfa). A pályázathoz
mellékelni kell, ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói iga-
zolvány másolatát, gazdasági társaságnál a cégkivonatot,
illetve másolatát, minden esetben a pályázó adószámát,
statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a bánat-
pénz befizetését (átutalását) bizonyító banki igazolást és a
pályázatban megjelölt (beígért) bruttó vételár (nettó ár
Ft + áfa) és a bánatpénz különbözetére vonatkozó banki
fedezetigazolást.

A pályázatban való részvétel feltétele a bánatpénz befi-
zetése legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig a
felszámoló által az érdeklõdõknek megadott bankszámlára
vagy pénztárba.

A bánatpénz befizetését bizonyító bizonylat másolatát a
pályázathoz mellékelni kell.

A pályázónak (vevõknek) a vételár (nettó ár Ft + áfa)
megfizetése mellett szerzõdéses formában át kell vállalnia
az adásvételi szerzõdés megkötésével együtt az eladótól az
ingatlanhoz fûzõdõ esetleges környezeti terheket és bérleti
szerzõdést, illetve jogviszonyt.

A teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdés
létrejöttének és a birtokbalépésének is elõfeltétele.

A vételárnál a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.

A pályázatokat legkésõbb – az ajánlott vételár és fizetési
mód megjelölésével – a Cégközlönyben való megjelenés-
tõl (2008. szeptember 25.) számított 15. napon délelõtt
10 óráig kérjük írásban, személyesen, vagy postai úton be-
nyújtani a felszámoló irodájába: 9700 Szombathely, Kis-
kar u. 1. (postacím: HELP Kft., 9700 Szombathely, Pf. 67)
vagy a zalaegerszegi irodájába: 8900 Zalaegerszeg, Béke-
ligeti u. 1. (postacím: HELP Kft., 8901 Zalaegerszeg,
Pf. 19).

A zárt borítékra kérjük ráírni: ,,RUMALKÓ” Kft. f. a.
Pályázat”.

A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 20 munkanapon belül megtörténik.

A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyil-
vános értékesítésen) gyakorolhatják.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlatte-
võk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor,
melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõ-
en a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

Bõvebb felvilágosítás kapható dr. Szabó Ernõ felszá-
molóbiztostól, a 06 (92) 510-466 és a 06 (92) 321-236-os
telefonszámokon [telefax: 06 (92) 510-426].

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (Cg.:
[01 10 042854]; 1055 Budapest, Szent István krt. 1.) mint a
Klíma Ipari Centrum Zrt. „f. a” (Cg.: [16 10 001534];
5400 Mezõtúr, Szolnoki u. 5.) felszámolója az Fpk.
16-07-000293/4. szám alatti felszámolási eljárásban

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós cég alábbi ingatlanait és üzlet-
részeit:

1. Értékesítésre kerül az adós cég tulajdonát képezõ,
Mezõtúr belterületén lévõ 6/1. hrsz.-ú, kivett, „vendéglõ”
megnevezésû, 1206 m2 területû, Kossuth tér 8. szám alatti
szálloda és étterem.

Az étterem és a hotel állandó üzemelésû, a hotel 25 szol-
bával, 50 férõhellyel, jelenleg is mûködik, teljes infra-
struktúrával, mûködési engedéllyel.

Elsõbbséget élvez az a pályázó, aki vállalja a további
mûködtetést és a dolgozók továbbfoglalkoztatását.

Irányár: 100 000 000 Ft + áfa (egyszázmillió fo-
rint + áfa).

2. Értékesítésre kerül az „f. a.” cég alábbi üzletrésze.
A KLIMBER Épületgépészeti Kft.-ben (5900 Oros-

háza, Október 6. u. 45.) lévõ 50,98%-os üzletrész.
A kft. tevékenysége döntõen épületklímák szerelése, ja-

vítása és egyéb épületgépészeti tevékenység.
A kft. nyereséges tevékenységet folytat, nettó árbevé-

tele 100 millió Ft.
Az 50,98%-os üzletrész irányára: 16 000 000 Ft (tizen-

hatmillió forint).
3. Értékesítésre kerül az „f. a.” cég tulajdonát képezõ

Mezõtúr belterületi 1233. hrsz.-ú, Puskin u. 79. szám alatt
lévõ 1574 m2 területen egy 567 m2 hasznos alapterületû ki-
vett, áruház megnevezésû ingatlan.

A létesítményben autószalon mûködik, mely személy-
gépkocsi-értékesítéssel, gépkocsik javításával, szervize-
léssel foglalkozik.

Az 567 m2 beépített épületbõl 350 m2 az autószalon és
217 m2 a mûhely, szerviz, mely kifogástalan mûszaki álla-
potú.

Az épület kerül kialakított gépkocsiparkoló van.
A létesítményt jelenleg érvényes bérleti szerzõdéssel

bérlõ üzemelteti.
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Irányár: 100 000 000 Ft + áfa (egyszázmillió fo-
rint + áfa).

A vételárat egy összegben, szerzõdéskötéskor kell meg-
fizetni. A készletet a felszámoló per, teher és igénymente-
sen értékesíti.

A pályázónak benyújtott pályázat esetén a megpályázott
ingatlan, vagy üzletrész irányárának 5 százalékát, bánat-
pénzként be kell fizetni az „f. a.” cég pénztárába (Mezõtúr,
Szolnoki u. 5.), vagy átutalni a 10300002-10362721-
49020018 számú bankszámlára.

A bánatpénz vétel esetén beszámításra, eredménytelen
pályázat esetén az eredményhirdetéstõl számított 5 napon
belül visszafizetésre kerül.

A felszámoló a bánatpénz után kamatot nem fizet.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó adatait (cég, név székhely, 30 napnál nem

régebbi cégkivonat, adószám, magánszemély esetén adó-
azonosító, telefon- és faxszám, valamint a képviselõ alá-
írási címpéldánya),

– a megpályázott vagyontárgyért felajánlott vételár
összegét, megjelölve a + áfát,

– a fizetés feltételeket,
– a bánatpénz letéti igazolását,
– a 75 napos ajánlati kötöttség vállalását.

Az írásos pályázati ajánlatokat személyesen, zárt borí-
tékban ,,Klíma ipari centrum pályázat” megjelöléssel, a
felszámoló irodájában (Kecskemét, Árpád krt. 4.) kell be-
nyújtani, melynek beérkezései határideje:

2008. október 10. (péntek) 12 óra.

A pályázatokat a határidõt követõ három munkanapon
belül közjegyzõ bontja fel, melyrõl jegyzõkönyv készül.

A beérkezett ajánlatok elbírálására, megfelelõ, azonos
értékû ajánlatok esetén az esetleges ártárgyalásra, a döntés
kihirdetésére 30 napon belül kerül sor a felszámoló szék-
helyén.

A felszámoló a pályázat eredményérõl az összes pályá-
zót értesíti.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ered-

ménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról dönt-
sön.,

– több megfelelõ, azonos értékû – a megajánlott vétel-
árak közötti eltérés 10 százalékon belül van – ajánlat ese-
tén nyilvános versenytárgyalást tartson.

Elfogadott ajánlat esetén a vevõvel az adásvételi szerzõ-
dés az eredményhirdetéstõl számított 30 napon belül kerül
megkötésre.

A felszámoló beszámítást nem fogad el.
Az elõvásárlásra jogosultak e jogukkal a pályázat kere-

tén belül élhetnek.
E pályázat kiírására a felszámolási eljárásokra vonatko-

zó többször módosított 1991. évi IL. törvény alapján kerül
sor.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ dr. Molnár István felszámolóbiztostól a 06 (76)
486-606, 06 (76) 502-135 vagy a 06 (30) 938-3162-es tele-
fonszámokon.

Elõzetes egyeztetés alapján az ingatlanok megtekinthe-
tõk, az üzletrészrõl részletes információ kérhetõ.

A BROSS Válságkezelõ Kft. (Cg.: [01 09 666223]; 1015
Budapest, Hattyú u. 3/A.; levelezési cím: 1276 Budapest,
Pf. 77) mint a TRANSFOOD 96. Kft. „f. a.” (Cg.:
[16 09 003533]; 5200 Törökszentmiklós, Zengõ u. 6.) fel-
számolója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az adós társaság Faragó János-
sal, a kft. elõzõ ügyvezetõjével szembeni, a Szolnoki Vá-
rosi Bíróság elõtt folyamatban volt nyertes perbõl egyez-
séggel létrejött 1 005 000 Ft összegû követelését.

Irányár: 200 000 Ft.
A pályázaton természetes és jogi személyek, jogi sze-

mélyiség nélküli társaságok vehetnek részt.
A pályázat benyújtási határideje: a Cégközlönyben tör-

ténõ megjelenést (2008. szeptember 25.) 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 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és a cég-
jegyzésre jogosult aláírási címpéldányát.

– A bánatpénz befizetésének igazolását a BROSS Kft.
Raiffeisen Bank Rt.-nél vezetett 12067008-00144495-
02100000 számú bankszámlára, a pályázat és a „bánat-
pénz” megjelöléssel. A bánatpénz befizetésének határide-
je: a pályázat benyújtásának határideje. A befizetés teljesí-
tése 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.
A pályázat benyújtásának módja és helye: zárt boríték-

ban ,,TRANSFOOD” megjelöléssel postán, vagy szemé-
lyesen, munkanapokon 8–12 óra között a BROSS Válság-
kezelõ 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 kerül sor. Az értékelés során nyertes az az
érvényes pályázat, amelyik a legmagasabb vételárat tartal-
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mazza. A döntésrõl a pályázók írásban kapnak tájékoz-
tatást.

Jelen felhívása a felszámoló részére nem jelent értékesí-
tési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányában a pályá-
zatot eredménytelennek nyilváníthatja.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet Csorba Ist-
vánnénál a 06 (20) 800-7725-ös telefonszámon.

Az értékesítési eljárás eredménytelenné nyilvánítása a
felszámoló és a TRANSFOOD Kft. „f. a.” számára kártérí-
tési kötelezettséget nem keletkeztet.

A Duna Audit Könyvszakértõ Iroda Kft. (Cg.:
[01 09 162918]; 1115 Budapest, Bartók Béla u. 131/A)
mint az UKM REKARD Rt. „f. a.” (Cg.: [08 10 001672];
9027 Gyõr, Kandó Kálmán u. 5–7.) adós szervezetnek a
Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság 6. Fpk. 08-00-000190. sz.
végzésével kijelölt felszámolója

nyilvános árverés

keretében értékesíti az adós gazdálkodó szervezet alábbi
vagyonát:

Üdülõ 966/1000 tulajdonrésze (Csopak, Fürdõ u. 41.).
Becsült forgalmi érték (áfa nélkül): 30 000 000 Ft.
1. Ingatlan-nyilvántartási adatok:
Helyrajzi szám: Csopak, belterület, 416 hrsz.
Mûvelési ág: Kivett lakóház udvar.
Terület: 730 m2.
Tulajdoni hányad: 34/1000 tulajdoni hányad a magyar

állam tulajdona. (Vagyonkezelõ a Kincstári Vagyoni Igaz-
gatóság).

2. Az ingatlan jellemzõi:
Az ingatlan a Balatonhoz közel fekszik. Az épület

135 m2 alapterületû, kétszintes, lapos tetõs. Az épülethez
20 m2-es pince, és 40 m2-es acélszerkezetû melléképület
tartozik. Az üdülõ üresen áll, azonnal birtokba vehetõ.

Az árverés

2008. október 13-án (hétfõn) 12 óra 30 perckor

lesz. Helyszíne: Tata, Egység út 13. (közjegyzõi iroda).
Az árverési elõleg összege 1 500 000 Ft. Az elõleget a

helyszínen készpénzben kell a felszámolónál letétbe he-
lyezni, illetve átutalással megfizetni úgy, hogy az összeg
az árverés idõpontját megelõzõen megjelenjék az adós
szervezet MKB Bank Nyrt.-nél vezetett 10300002-
20159694-00003285 sz. számláján.

Az árverezõknek személyazonosságukat, illetve rendel-
kezési jogosultságukat (30 napnál nem régebbi cégkivo-
nat, aláírási címpéldány) igazolni kell.

Az árverési vevõnek a teljes vételárat legkésõbb az ár-
verés idõpontját követõ 30 napon belül meg kell fizetnie.
Amennyiben ezt elmulasztja, az elõleget elveszíti.

A felszámoló fenntartja a jogot, hogy megfelelõ vételi
ajánlat hiányában az árverést sikertelennek minõsítse.

Az elõvásárlási joggal rendelkezõk jogukat az árverés
keretében gyakorolhatják. A felszámoló felhívja az érin-
tettek figyelmét, hogy az elõvásárlási jog gyakorlására irá-
nyuló szándékukat az árverés idõpontját megelõzõen írás-
ban jelentsék be a felszámolóhoz. Az árverési elõleg fize-
tési kötelezettség az elõvásárlási jogosultra is vonatkozik.

További információkat Fekete Gyula felszámolóbiztos-
tól lehet beszerezni [telefon: 06 (34) 382-864]. Az ingatlan
megtekinthetõ, az idõpontot elõzetesen egyeztetni kell.*

* A cég a közleményt figyelmeztetés ellenére jelentette meg. Az 1991. évi
XLIX. törvény (Csõdtv.) 49/C. § (2) bekezdése alapján az elõvásárlásra jogo-
sult az árverésben nem vesz részt, a véglegesen kialakult vételár ismeretében
nyilatkozik vételi szándékáról. Ebbõl következõen az elõvásárlásra jogosult
árverési elõleg fizetésére nem kötelezhetõ.

A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789]; 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–26.)
mint felszámoló a KAPU-TECH Szolgáltató Bt. ,,f. a.”
(Cg.: [06 06 011679]; 6800 Hódmezõvásárhely, Rudnay
Gy. u. 6/C. I/4.) tulajdonában lévõ alábbi gépjármûvet
kínálja

nyilvános pályázat

útján megvásárlásra.
Az értékesítésre meghirdetett Ssangyong Korando

K5 RS típusú gépjármû gyártási éve 1995, alvázszáma:
KPAB21B1SRP067371, motorszáma: dc23400619; for-
galmi rendszáma: FCG-397. Az értékesítésre meghirdetett
gépjármû irányára 300 000 Ft, amelyet 20%-os áfafizetési
kötelezettség terhel (amelyet az áfatörvény 142. §-a alap-
ján a fordított adózás szabályai szerint kell megfizetni).
A bánatpénz 30 000 Ft.

A meghirdetett gépjármûért kellékszavatosságot 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.

Az elõvásárlási jogosultak az elõvásárlási jogukat a
csõdtörvény 49/C. §-ában foglaltak szerint a jelen pályáza-
ti eljárás keretében gyakorolhatják.

A pályázati eljárás részletes feltételeit megállapító, va-
lamint a meghirdetett gépjármûvet részletezõ feltételfüzet
a felszámoló dél-alföldi irodájában (Békéscsaba, András-
sy út 7. I. 7.) munkanapokon 9–12, pénteken 11 óráig meg-
tekinthetõ, illetve megvásárolható. A pályázati ajánlat ér-
vényességének feltétele a fentiekben meghatározott össze-
gû bánatpénz igazolt megfizetése. A bánatpénz akkor te-
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kinthetõ megfizetettnek, amennyiben azt a felszámoló
bankszámláján 2008. október 10-ig jóváírták. A pályázati
ajánlatban 75 napos ajánlati kötöttséget kell vállalni.

Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat magyar
nyelven, egy példányban, a pályázóra való utalás nélküli,
zárt, ,,KAPU-TECH Bt. „f. a.” – gépjármû pályázat” jel-
igével feliratozott borítékban – személyesen vagy kézbesí-
tõ útján –

2008. október 10-én 10 óráig

a felszámoló dél-alföldi irodájában nyújtsák be. A pályá-
zati ajánlatokat a benyújtás napján és helyszínén, 10 óra
15 perckor, közjegyzõ jelenlétében bontjuk fel. A pályá-
zatbontáson azok a pályázók, akik a bánatpénzt megfizet-
ték és határidõben ajánlatot nyújtottak be, részt vehetnek.

A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. Ha több megfelelõ, azonos ér-
tékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ)
pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók között közjegy-
zõ jelenlétében nyilvános ártárgyalást tart.

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 Szabó István felszámolóbiz-
tos [telefon: 06 (66) 637-400; fax: 06 (66) 637-401] kész-
séggel áll rendelkezésre.

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.:
[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, piaci értéken 5 300 000 Ft elektrotechnikai alkatré-
szekbõl 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 felszá-
moló kellékszavatosságot nem vállal. A pályázat benyújtá-
sának helye: CCA Zrt. (1148 Budapest, Fogarasi út 58.).

A benyújtás módja írásban, magyar nyelven, név nél-
küli, zárt borítékban, a borítékon ,,Pályázat” jelzéssel úgy,
hogy a pályázat a Cégközlönyben való megjelenését
(2008. szeptember 25.) 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 Decima Felszámoló Kft. (Cg.: [01 09 878016]; 1143
Budapest, Hungária krt. 80/A I. 3.) mint az Andezit-Team
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság „f. a.” (Cg.: [05 09 010003]; 3580 Tiszaújváros,
Izabella u. 13.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
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Fpk. 05-08-000024 sz. határozatával kirendelt felszámoló-
ja (felszámolóbiztos: dr. Makó Péter)

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós berendezését az alábbiak szerint:
Caterpillar 206 BF-T, 1994-es gyártású, 78 kW. A be-

rendezés felújításra szorul, jelenleg üzemképtelen. Irány-
ára nettó 1 800 000 Ft. Pályázatot az nyújthat be, aki
300 000 Ft pályázati biztosítékot legkésõbb a pályázatok
benyújtására meghatározott határidõn belül a felszámoló
Erste Banknál vezetett, 11640002-07984101-40000006
sz. letéti számlán elhelyezi és ezt igazolja. A biztosíték
összege a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén
8 banki napon belül kamatmentesen visszautalásra kerül.

Kapcsolatfelvétel dr. Makó Péter felszámolóbiztossal,
tel.: 06 (46) 508-391.

A pályázatokat kettõs zárt borítékban, feladóvevénnyel
az alábbi címre kérjük eljuttatni: Decima Felszámoló Kft.
(3501 Miskolc, Pf. 540; „Andezit-team pályázat”). A pá-
lyázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, címét,
gazdálkodó szervezet esetén a hatályos cégkivonatot, a
cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát, az
ajánlati ár, az esetleges ajánlati kötöttség idejét.

A pályázat benyújtásának határideje jelen hirdetmény
Cégközlönyben való megjelenését (2008. szeptember 25.)
követõ 16. nap. Az ajánlatok bontására a benyújtási határ-
idõt követõ 8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében ke-
rül sor.

A felszámoló az ajánlatokat azok bontásától számított
8 napon belül elbírálja. Az értékelés eredményérõl jegyzõ-
könyv készül, melyet az adós bármely hitelezõje és bár-
mely pályázó megtekinthet. Az ajánlatok elbírálásának
eredményérõl a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A vevõ eredményes pályázat esetén köteles a teljes vétel-
árat az értesítéstõl számított 8 napon belül a fenti számlára
teljesíteni.

A felszámoló jelen pályázatot megfelelõ ajánlat hiányá-
ban eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki. Amennyiben több megfelelõ, közel azonos értékû (a
vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályá-
zat érkezik, a felszámoló nyilvános ártárgyalást tart.

A KERSZI Zrt. (Cg.: [01 10 041640]; 1135 Budapest,
Csata u. 11.) mint a Békés Megyei Bíróság által a Funny
Trade Kft. „f. a.” (Cg.: [04 09 003358]; 5900 Orosháza,
Belsõhosszúsor 2.) kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

keretében meghirdeti a Funny Trade Kft. „f. a.” (5900
Orosháza, Belsõ hosszúsor 2.) tulajdonát képezõ komp-
resszorállomás részeit.

A pályázat benyújtásának határideje: a jelen hirdetmény
Cégközlönyben történt közzétételét (2008. szeptember 25.)
követõ 15. nap 9 óra.

A pályázat benyújtásának helye: KERSZI Zrt., 1143
Budapest, Besnyõi u. 13. I. em.

A pályázat bontásának ideje: a pályázat benyújtásának
határidejét követõ elsõ munkanapon, közjegyzõ jelenlété-
ben.

Az értékesíteni kívánt berendezés részei:
– Parise PVF 50 EC típusú léghûtéses, olajkenéses csa-

varkompresszor,
– DRYPONI R 0240 típusú hûtve szárító, automata

csapadékleeresztéssel,
– NV 3-65-22 típusú háromhengeres, olajkenéses, du-

gattyús, léghûtéses nyomásfokozó kompresszor,
– LB 9.62/40 típusú nagynyomású hûtve szárító auto-

mata,
– F 50 HPX5 típusú nagynyomású Clearpoint elõszûrõ,
– F 50 HP 050XA típusú Clearpoint mikroszûrõ,
– F 50 HP 050AC típusú Clearpoint aktívszén-szûrõ.
Az értékesíteni kívánt vagyontárgyak irányára:

6 120 000 Ft.
A fordított adózás szabályai szerint az áfafizetési köte-

lezettség a vevõt terheli.
A berendezések eredeti, beépítetlen állapotúak,

hosszabb ideje tároltak, csomagolássérültek.
A felszámoló a berendezéseket elsõsorban egyben kí-

vánja értékesíteni.
A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszá-

moló kellékszavatosságot nem vállal.
A pályázati bánatpénz a meghirdetett vagyoni értékre

tett ajánlati ár 5%-a, amelyet a Funny Trade Kft. „f. a.” Ke-
reskedelmi és Hitelbanknál vezetett 10402647-26413732-
00000000 számú bankszámlájára kell befizetni.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyak megtekinthetõk
a jelen hirdetés megjelenését követõen, a felszámolóval
történõ elõzetes egyeztetés alapján.

A pályázaton való részvétel feltételei:
– A pályázó adatait, az ajánlott vételárat és a fizetési

feltételeket tartalmazó írásbeli ajánlat benyújtása 2 pél-
dányban, zárt borítékban.

– A pályázaton részt vevõ jogi személynek (vállalkozó-
nak) 1 hónapnál nem régebbi cégkivonata, az eljárásra vo-
natkozó jogosultságát igazoló okirat bemutatása.

– A vevõnek igazolnia kell a vételár rendelkezésre állá-
sát, erre a célra elkülönített számlakivonat csatolásával.

– A bánatpénz megfizetésének igazolása.
– Az ajánlati kötöttség vállalásának idõpontját tartal-

mazó nyilatkozat.
– Az eladó kellékszavatossága, illetve garanciájára tel-

jes körû kizárására vonatkozó tudomásulvételének írásbeli
nyilatkozata.

A pályázatot nyert vevõ köteles a teljes vételárat 30 na-
pon belül a megkötésre került adásvételi szerzõdésben
meghatározottak szerint megfizetni. Ha ezt elmulasztja, a
bánatpénz összegét elveszíti. A bánatpénz összege a vétel-
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árba beszámít. A vagyon átadására (birtokba és tulajdonba
adására) a teljes vételár szerzõdés szerinti megfizetése ese-
tén a szerzõdésben foglaltak szerint kerül sor.

A pályázaton részt vevõ, de nem nyertes pályázóknak a
bánatpénzt a felszámoló visszautalja.

A pályázat eredményének kihirdetésére a pályázat be-
nyújtásának helyszínén a bontás napját követõ elsõ mun-
kanapon 11 órai kezdettel kerül sor. Ha több megfelelõ,
azonos értékû pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók
között nyilvános ártárgyalást tart.

A felszámoló fenntartja jogát, hogy megfelelõ ajánlat
hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Az elõvásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános pályá-
zat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a végle-
gesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról
nyilatkozatot tesznek. Az elõvásárlási jog gyakorlása ér-
dekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét ar-
ra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályá-
zatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.

További felvilágosítást ad: Schenker Tamás felszámoló
[tel.: 06 (1) 231-0053].

A TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt.
(Cg.: [01 10 045659]; székhely: 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40.) a NON-STOP Autósiskola, Kereskedelmi és
Szállítmányozási Kft. „f. a.” (Cg.: [17 09 001437]; 7090
Tamási, Szabadság u. 92.) a Tolna Megyei Bíróság
11. Fpk. 17-08-000069. számú végzésével kijelölt felszá-
molója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodószervezet tu-
lajdonát képezõ alábbi vagyontárgyat:

– FAF FA45 160 B08 típusú FTF-613 frsz.-ú tehergép-
kocsi (évjárat: 1999, színe: fehér, alvázszám: XLRAE45-
CECL213091, forgalomból kivonva).

Irányár: nettó 3 000 000 Ft (hárommillió forint).
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-

latokat kér benyújtani, melyeket a TM-LINE Zrt., 1092
Budapest, Ferenc krt. 40., 1450 Budapest, Pf. 136, vala-
mint a 7621 Pécs, Felsõmalom u. 25., illetve 7603 Pécs,
Pf. 21 címekre vár „NON-STOP Autósiskola Kft. f. a. vé-
teli ajánlat” megjelöléssel, kettõs zárt borítékban, szemé-
lyesen vagy postai úton eljuttatni.

A pályázaton való részvétel feltétele az irányár
5%-ának bánatpénzként történõ befizetése a TM-LINE
Zrt. Raiffeisen Banknál vezetett 12072507-00370600-
00100009 számú bankszámlájára, legkésõbb a pályázat
benyújtásának határidejéig és ennek igazolása a pályázati
anyagban. (A közlemény rovatban kérjük feltüntetni:
NON-STOP Kft. f. a. bánatpénz.)

Az ajánlatoknak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, szék-
helyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult veze-

tõ tisztségviselõ(k) aláírási címpéldányát, a megajánlott net-
tó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot arról,
hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, a
vételár fedezetének igazolását.

További információ a felszámoló szervezet munka-
társától dr. Horváth Szilárd felszámolótól a 06 (30)
660-1662, valamint a 06 (72) 520-627-es telefonszámokon
kapható.

A részletes pályázati feltételeket és a vagyontárgy leírá-
sát tartalmazó feltételfüzet a felszámoló szervezet buda-
pesti és pécsi irodájában megtekinthetõ és 6000 Ft bruttó
áron megvásárolható.

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008.
szeptember 25.) számított 15. napot követõ elsõ munkanap
12 óra. A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok
átvételérõl elismervényt állít ki.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõen
15 napon belül közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A be-
nyújtási határidõt követõ 30 napon belül a végelszámoló
az ajánlatokat értékeli. Megfelelõ, azonos értékû pályáza-
tok esetén a felszámoló nyilvános értékesítési versenytár-
gyalást tart, melynek idejérõl, helyérõl, szabályairól és a
befizetendõ bánatpénz összegérõl a felszámoló az ajánlat-
tevõket írásban értesíti. Azonos értékû ajánlatnak minõsül,
ha a megadott vételárak közötti eltérés 10%-nál nem
nagyobb.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki.

A felszámoló a beszámítás lehetõségét az 1991. évi
IL. tv. 49. § (4) bekezdése alapján kizárja.

A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyil-
vános értékesítésen) gyakorolhatják.

A VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörûen Mû-
ködõ Részvénytársaság (Cg.: [01 10 044074]; székhely:
1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. 7–8.; korábbi szék-
hely: 7621 Pécs, Mátyás király u. 21.; levelezési cím:
7601 Pécs, Pf. 378) mint a „NITROKÉMIA 2000”
Ipari és Vagyonkezelõ Részvénytársaság „f. a.” (Cg.:
[19 10 500183]; 8184 Fûzfõgyártelep, Nike körút 1.)
Veszprém Megyei Bíróság 6. Fpk. 19-04-072374/13. szá-
mú végzésével kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján, figyelemmel a többször módosított 1991. évi IL. tör-
vény nyilvános értékesítésre vonatkozó szabályaira, érté-
kesíteni kívánja az adós gazdálkodószervezet tulajdonát
képezõ, a

– Balaton-Invest ’03 Kft. (Cg.: [19 09 507310]) üzlet-
részét 1 400 000 Ft névértéken,
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– Fûzfõi Szolgáltató Kft. (Cg.: [19 09 000752]) üzletré-
szét 8 900 000 Ft névértéken.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos véte-
li ajánlatot kér benyújtani a VECTIGALIS Zrt. veszprémi
irodája, 8200 Veszprém, Egyetem u. 9. szám alatti címére,
„N2000 ÜZLETRÉSZ VÉTELI AJÁNLAT” megjelölés-
sel. Az ajánlatot kettõs zárt borítékban személyesen vagy
postai úton kérjük eljuttatni. A felszámoló a személyesen
benyújtott pályázatok átvételérõl elismervényt állít ki.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: a jelen hirdet-
mény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. szeptem-
ber 25.) számított 15. nap 12 óra.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell: magánszemély ajánlat-
tevõ esetében a pályázó nevét, személyi adatait, címét, az
azonosítására alkalmas további adatokat, az ajánlott nettó
vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 na-
pos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint a vételár fede-
zetének hitelt érdemlõ igazolását, vállalkozás, illetve tár-
saság ajánlattevõ esetében: a pályázó nevét, székhelyét, az
azonosítására alkalmas további adatokat, hatályos cégki-
vonatát, a cégjegyzésre jogosult vezetõ tisztségviselõ(k)
aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt
fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötött-
ség vállalásáról, valamint a vételár fedezetének hitelt ér-
demlõ igazolását.

További információ Szegõné Kemerle Judit felszá-
molóbiztostól a 06 (88) 413-370-es telefonszámon kap-
ható.

Az ajánlatok bontására közjegyzõ jelenlétében kerül
sor. A benyújtási határidõt követõ 15 napon belül a felszá-
moló az ajánlatokat értékeli. Megfelelõ, azonos értékû
(10%-on belüli) pályázatok esetén a felszámoló az ajánlat-
tevõk között mindenképp nyilvános ártárgyalást tart,
melynek feltételeit a résztvevõkkel elõzetesen ismerteti.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki.

A VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörûen Mû-
ködõ Részvénytársaság (Cg.: [01 10 044074]; székhely:
1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. 7–8.; korábbi székhely:
7621 Pécs, Mátyás király u. 21.; levelezési cím: 7601 Pécs,
Pf. 378) mint a „NITROKÉMIA INVEST” Részvény-
társaság „f. a.” (Cg.: [19 10 500226]; 8184 Fûzfõgyár-
telep, Nike körút 1.) Veszprém Megyei Bíróság
4. Fpk. 19-05-000003/11. számú végzésével kijelölt fel-
számolója

nyilvános pályázat

útján, figyelemmel a többször módosított 1991. évi IL. tör-
vény nyilvános értékesítésre vonatkozó szabályaira, érté-

kesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet tulajdonát
képezõ, a

– Balaton-Invest ’03 Kft. (Cg.: [19 09 507310]) üzlet-
részét 1 600 000 Ft névértéken,

– Fûzfõi Szolgáltató Kft. (Cg.: [19 09 000752]) üzletré-
szét 100 000 Ft névértéken.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos véte-
li ajánlatot kér benyújtani a VECTIGALIS Zrt. veszprémi
irodája, 8200 Veszprém, Egyetem u. 9. szám alatti címre,
„NITROKÉMIA INVEST ÜZLETRÉSZ VÉTELI AJÁN-
LAT” megjelöléssel. Az ajánlatot kettõs zárt borítékban
személyesen vagy postai úton kérjük eljuttatni. A felszá-
moló a személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl elis-
mervényt állít ki.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: a jelen hirdet-
mény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. szeptem-
ber 25.) számított 15. nap 12 óra.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell: magánszemély ajánlat-
tevõ esetében a pályázó nevét, személyi adatait, címét, az
azonosítására alkalmas további adatokat, az ajánlott nettó
vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 na-
pos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint a vételár fede-
zetének hitelt érdemlõ igazolását vállalkozás, illetve társa-
ság ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, székhelyét, az
azonosítására alkalmas további adatokat, hatályos cégki-
vonatát, a cégjegyzésre jogosult vezetõ tisztségviselõ(k)
aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt
fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötött-
ség vállalásáról, valamint a vételár fedezetének hitelt ér-
demlõ igazolását.

További információ Szegõné Kemerle Judit felszá-
molóbiztostól a 06 (88) 413-370-es telefonszámon kap-
ható.

Az ajánlatok bontására közjegyzõ jelenlétében kerül
sor. A benyújtási határidõt követõ 15 napon belül a felszá-
moló az ajánlatokat értékeli. Megfelelõ, azonos értékû
(10%-on belüli) pályázatok esetén a felszámoló az ajánlat-
tevõk között mindenképp nyilvános ártárgyalást tart,
melynek feltételeit a résztvevõkkel elõzetesen ismerteti.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki.

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (Cg.:
[01 10 042854]; 1055 Budapest, Szent István krt. 1.) mint az
AN-ZA-DUR Kft. „f. a.” (Cg.: [20 09 065009]; 8900 Zala-
egerszeg, Átalszegett u. 21/C) Zala Megyei Bíróság által ki-
jelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát
képezõ alábbi vagyontárgyait:
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1. Veszprém, belterület 3018/30. hrsz. alatti raktár és
udvar megnevezésû ingatlan 6/10 tulajdoni hányada. Az
ingatlan becsült értéke: 51 500 000 Ft + áfa. Bánatpénz:
5 150 000 Ft.

2. Nagypáli, belterület 251. hrsz. alatti beépítetlen terü-
let megnevezésû ingatlan.

Az ingatlan becsült értéke: 3 000 000 Ft + áfa. Bánat-
pénz: 300 000 Ft.

A vevõnek vállalnia kell az esetlegesen felmerülõ kör-
nyezeti károk elhárítását. Az ingatlanokról készült érték-
becslés a felszámoló irodájában – elõzetes idõpont-egyez-
tetést követõen – megtekinthetõ.

A felszámoló a meghirdetett vagyontárgyakat elsõsor-
ban egy egységként kívánja értékesíteni.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megjelölt összegû bánatpénz befizetése az

AN-ZA-DUR Kft. „f. a.” OTP Bank Nyrt.-nél vezetett
11713005-20407478 számú bankszámlájára történhet,
legkésõbb a pályázat benyújtásának határidejéig.

– 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 „AN-ZA-DUR Kft. – PÁLYÁZAT” jeligével a
felszámolóbiztos 1055 Budapest, Szent István körút 1.
szám alatti titkárságán kell benyújtani jelen közlemény
Cégközlönyben való megjelenését (2008. szeptember 25.)
követõ 15. napon legkésõbb 12 óráig, vagy postai úton el-
juttatni 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 ajánlat hiányában a pályázatot eredmény-

telennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön,
– több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozá-

sában legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat beérkezése ese-
tén a felszámoló a törvény értelmében [Cstv. 49/A. §
(4) bekezdés] a pályázók között ártárgyalást tartson,

– 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 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. október 21-én 16 óra 30 perc-
kor a felszámoló székhelyén.

A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem válla-
lunk, beszámítást nem fogadunk el.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ mun-
kanapokon 9–12 óra között a következõ helyszínen: 1055
Budapest, Szent István körút 1., Kozári Richárd, tel.:
06 (1) 302-3420.

A CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt.
(Cg.: [01 10 045271]; 1082 Budapest, Baross u. 114–116.)
mint a Kanizsai és Társa Kereskedelmi Betéti Társaság
(Cg.: [03 06 107852]; 6000 Kecskemét, Gábor Á. 5.; fel-
számolóbiztos: Pálfiné Titl Anett) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós gazdálkodószervezet alábbi va-
gyonelemét:

Kecskemét, belterület 60/8/A/30. hrsz.-ú üzlet megne-
vezésû ingatlan (Kecskemét, Dobó krt. 8. I. 30.).

Irányár: 6 000 000 Ft.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza.
A meghirdetett ingatlan az áfa-tv. 142. §-a hatálya alá

tartozik.
A pályázat lebonyolítására a 2006. évi VI. törvénnyel

módosított 1991. évi XLIX. tv. (csõdtörvény) elõírásai az
irányadók.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megvásárolni kívánt vagyontárgy irányára

5%-ának megfelelõ mértékû bánatpénz letétbe helyezése.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázató ajánlatát a beadá-

si határidõtõl számított 60 napig fenntartja.
A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a pá-

lyázó fõbb adatait, a megvásárolni kívánt vagyontárgy ne-
vesítését, az ajánlott áfamentes vételárat, a bánatpénz befi-
zetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó
nyilatkozatot.

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó pályázati
tájékoztató térítésmentesen átvehetõ a felszámoló titkár-
ságán.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ered-

ménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön,
– megfelelõ, azonos értékû ajánlatot tevõ pályázók kö-

zött nyilvános ártárgyalás keretében döntsön az eljárásra
vonatkozó csõdtörvény 49/A. § (4) bekezdésében foglal-
tak figyelembevételével.

Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban „KANI-
ZSAI PÁLYÁZAT” jeligével a felszámolóbiztos 6000
Kecskemét, Árpád krt. 4. szám alatti titkárságán kell be-
nyújtani, melynek határideje:

2008. október 10. (péntek) 12 óra.

A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
Az esetleges ártárgyalásra, a döntés kihirdetésére 2008.
október 20-án 11 órai kezdettel kerül sor, amelynek hely-
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színe a felszámolóbiztos Kecskemét, Árpád krt. 4. sz. alatti
irodája.

A csõdtörvény 49/C. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelõen az elõvásárlásra jogosultak e jogukat ezen
idõpontban és helyszínen gyakorolhatják kizárólagosan.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ munkanapokon 9–12 óra között a következõ telefon-
számon: Pálfiné Titl Anett, tel.: 06 (76) 486-606.

A MÁTRAHOLDING Gazdasági Tanácsadó Zrt. (Cg.:
[01 10 043926]; 1146 Budapest, Cházár András u. 9.) mint
a PROFIL Holding Rt. „f. a.” (Cg.: [01 10 044430];
1062 Budapest, Andrássy út 57.), adós társaság Fõvárosi
Bíróság 1. Fpk. 01-2004-005268/7. sz. végzésével kijelölt
felszámolója az 1997. évi XXVII. törvénnyel módosított
1991. évi IL. tv. hatályos rendelkezései alapján

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós társaság kizárólagos tulajdonában
lévõ alábbi ingatlanait:

1. Budapest belterület 29803/2/A/73. hrsz.-ú, termé-
szetben a Budapest XIV. ker., Amerikai út 98. pinceszin-
ten található teremgarázsból 5 db, egyenként 185/100000
tulajdonhányadát megtestesítõ gépkocsibeállót.

Irányár: 2 400 000 Ft/db.
Bánatpénz: 240 000 Ft/db.
2. A PH Dunakeszi Kft. „f. a.”-val szembeni

20 612 720 Ft összegû kifejezetten kétes követelést.
Bánatpénz: 200 000 Ft.
A 2. sz. vagyonelemre ajánlatokat vár a felszámoló.
A felszámoló az ingatlanokat megtekintett állapotban

értékesíti. A felszámoló az ingatlanra semmilyen szavatos-
ságot és jótállást nem vállal.

Az ingatlanok elõzetes idõpont-egyeztetés szerint meg-
tekinthetõk. Idõpont-egyeztetést a 887-4930-as telefon-
számon, a MÁTRAHOLDING Zrt. budapesti irodájában.

A pályázat benyújtási határideje:

2008. október 13-án 12 óráig.

A pályázat benyújtásának helye: MÁTRAHOLDING
Zrt. felszámolói iroda (1146 Budapest, Cházár A. u. 9.).

A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
Az ajánlati árat a 2008. január 1-jétõl érvényes új áfa-

törvény (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény) értelmében a hatályos szabályozás sze-
rint fordított áfafizetés szabályai szerint kérjük megadni.

A pályázat alapfeltételei:
A pályázaton magyar és külföldi természetes személy,

jogi személyiséggel rendelkezõ, valamint jogi személyi-
ség nélküli társaság vehet részt.

Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelke-
zõ kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályá-
zati, eljárási és szerzõdéskötési nyilatkozatok joghatályo-
san intézhetõk.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és
jogilag kötelezõ erejû nyilatkozatát az alábbiakban:

– a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott va-
gyontárgyat meg kívánja vásárolni,

– az ár, melyet a pályázó a meghirdetett ingatlanért fi-
zet, pontos meghatározása, forintban (HUF),

– a fizetés módja és ütemezése,
– a pályázó vállalását, hogy az adásvételi szerzõdés

megkötésétõl számított 30 napon belül a vételárat megfi-
zeti,

– a 30 napon belüli fizetõképességet banki vagy egyéb
igazolással bizonyítja (fedezetigazolás, hitelígérvény vagy
a letéteményes ügyvéd által igazolt ügyvédi letét),

– 1 hónapnál nem régebbi cégkivonat jogi személy
vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén,

– minimum 60 napos szerzõdési kötelezettség vál-
lalása.

A vételi szándék bizonyítására a megjelölt bánatpénzt a
pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni a PRO-
FIL Holding Rt. „f. a.” Magyar Külkereskedelmi Banknál
vezetett 10300002-45419775-00003285 számú számlájá-
ra és az átutalásról szóló igazolást a pályázathoz kell mel-
lékelni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az
irányadók. A nyertes pályázó bánatpénze a vételárba be-
számít, míg a többi pályázó bánatpénzét a pályázat kiérté-
kelését követõen, legkésõbb a szerzõdéses kötöttség vé-
géig vissza kell fizetni.

A pályázatot személyesen vagy meghatalmazott útján
lehet benyújtani a megjelölt címre, zárt, cégjelzés nélküli
borítékban, 2 példányban, magyar nyelven. A borítékra rá
kell írni: „PROFIL Holding Rt. f. a. – Pályázat”.

Érvénytelen a pályázat:
– amely nem határozza meg egyértelmûen a megaján-

lott árat,
– amelyet nem a kiírásban meghatározott határidõben,

van nem az ott megjelölt helyen, vagy nem zárt borítékban,
megadott felirattal ellátva nyújtották be,

– vagy amely nem felel meg egyébként a pályázati ki-
írás alapfeltételeiben foglaltaknak, vagy amelyhez a pályá-
zó nem csatolta a bánatpénz befizetésérõl szóló átutalást,
vagy nem fizette be a bánatpénzt,

– a cégkivonat hiányzik, vagy 1 hónapnál régebbi.
A pályázatok kézhezvétele, felbontása és értékelése
A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében törté-

nik. A közjegyzõ általi pályázatbontásra a benyújtási ha-
táridõt követõen azonnal sor kerül, melyen jelen lehetnek a
pályázatot benyújtók és a kiíró képviselõi.

A kiíró képviselõje megvizsgálja a pályázatok érvé-
nyességét, a közjegyzõ az eljárásról jegyzõkönyvet készít.

A bontást követõen a pályázatokat a felszámolóbiztos
8 napon belül értékeli és kialakítja a pályázatok közötti
sorrendet.
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A pályázatok elbírálásának eredményérõl a kiíró az ér-
dekelteket írásban értesíti.

A kiíró megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot ér-
vénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Több
megfelelõ, azonos értékû pályázat esetén a pályázattevõk
között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, mely-
nek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a
kiíró ismerteti.

Egyéb feltételek
A pályázó a megadott határidõn belül köteles adásvételi

szerzõdést megkötni.
A megkötendõ adásvételi szerzõdésre a magyar jog az

irányadó.
A pályázattal kapcsolatos minden költség a pályázat si-

kerétõl függetlenül a pályázót terheli.
Az elõvásárlásra jogosultak elõvásárlási jogukat kizáró-

lag a Cstv. elõírásai szerint a nyilvános értékesítésen gya-
korolhatják oly módon, hogy a pályázatbontás helyszínén
kell nyilatkozniuk vételi szándékukról és az ajánlat elfoga-
dásával egyidejûleg a bánatpénzzel azonos összegû fogla-
lót kell megfizetniük a felszámolónak.

A felszámoló a beszámítás lehetõségét kizárja, kivéve a
nyertes pályázó bánatpénze, mely a vételárba beszámít.

A felszámoló a befizetett bánatpénz után kamatot nem
fizet.

A pályázattal kapcsolatosan további információk besze-
rezhetõk Varga Józsefné felszámolóbiztostól a 887-4930-as
telefonszámon.

Az ADVOCO Vagyonkezelõ és Tanácsadó Kft. (Cg.:
[08 09 003091]; 9022 Gyõr, Liszt Ferenc u. 37.; 9001
Gyõr, Pf. 649) mint a Rátaker Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft. „f. a.” (Cg.: [11 09 012985]; 2800 Tatabánya,
Mártírok u. 110. IX. 1.; adószáma: [10368365-2-11]) kije-
lölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az „f. a.” adós gazdálkodószer-
vezet tulajdonát képezõ alábbi vagyontárgyait:

Ingatlan:
Ingatlan megnevezése: lakás
Cím: 9024 Gyõr, Babits M. u. 30–32.
Hrsz.: 3369.
Tul. hányad: 108/6738.
Területe: 37,43 m2 (53,77 m2).
Irányár: 9 750 000 Ft + áfa.
Ingatlan megnevezése: kivett beépítetlen terület
Cím: Kisbajcs belterület.
Hrsz.: 523/29.
Tulajdoni hányad: 1/1.
Területe: 1224 m2.
Irányár: 4 083 334 Ft + áfa.
Hõlégballon: 1 250 000 Ft + áfa.

Kb. 2500 db massíve lámpa: 500 Ft + áfa/db.
Kb. 1300 db klíma beszerelõ kit: 1000 Ft + áfa/db.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos véte-

li ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az ADVOCO Kft.
(9001 Gyõr, Pf. 649) címére vár ,,Rátaker Kft. f. a. vételi
ajánlat” megjelöléssel.

A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell a megajánlott nettó
vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot arról,
hogy az ajánlattevõ 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.

A benyújtási határidõtõl számított 90 napos ajánlati kö-
töttség vállalása kötelezõ.

A 2007. évi CXXVII. törvény (áfa-tv.) 142. § (1) bekez-
dés g) pontja értelmében az általános forgalmi adót a vevõ
fizeti, az elfogadott ajánlat szerinti nettó vételáron felül.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerzõdéskö-
téshez, ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szükséges
minden adatát.

A vételárba hitelezõi követelés beszámítására nincs le-
hetõség.

Az ajánlatokat kettõs zárt borítékban, magyar nyelven,
postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot kiíró címére
(ADVOCO Kft. 9001 Gyõr, Pf. 649; 9022 Gyõr, Liszt Fe-
renc u. 37.).

Az ajánlatok beérkezésének idõpontja:

2008. október 10. déli 12 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvé-
telérõl elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatár-
sától, Gáspár János felszámolóbiztostól a 06 (96) 550-920,
vagy a 06 (30) 224-3712-es számon szerezhetõ be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ 15
napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A bontást
követõ 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli.
Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv készül, melyet
bármely hitelezõ megtekinthet. Az ajánlatok elbírálásának
eredményérõl a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki.
Több megfelelõ, azonos értékû (a vételár tekintetében
10% vagy annál kisebb eltérés) ajánlat esetén a pályázók
között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, mely-
nek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a
résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

Az elõvásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános értéke-
sítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a vég-
legesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról
nyilatkozatot tesznek, amennyiben a kiírás keretében elõ-
vásárlási szándékukat elõzetesen bejelentették.
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A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789]; székhely: 1075 Budapest, Kazinczy
u. 24–26.) felszámoló a Larus Holding Kft. „f. a.” (Cg.:
[07 09 007254]; 2481 Velence, Felszabadulás u. 19–21.)
tulajdonában lévõ, az alábbiakban bemutatott részvényeit
kínálja

nyilvános pályázat

útján megvásárlásra.
A felszámoló a jelen pályázati eljárásban a Larus Hol-

ding Kft. „f. a.” tulajdonát képezõ, a 112 000 000 Ft jegy-
zett tõkéjû Harcon Zrt. (Cg.: [01 10 043717]; székhelye:
1036 Budapest, Lajos u. 160–163.) jegyzett tõkéjének
10,71%-át kitevõ, 12 darab, egyenként 1 000 000 Ft névér-
tékû, összesen 12 000 000 Ft össznévértékû részvénycso-
magot kínálja megvásárlásra. A részvénycsomag irányára:
18 000 000 Ft. Ajánlatot a felkínált részvénycsomag egé-
szére lehet tenni.

A részvényekre a részvényest, a társaságot, és a közgyû-
lés által kijelölt személyt – ebben a sorrendben – elõvásár-
lási jog illeti meg.

A vételárat a szerzõdéskötéstõl számított 15 napon belül
átutalással kell megfizetni. A beszámítást a csõdtörvény
kizárja.

A felszámolás az 1997. augusztus 5-e utáni kezdõ idõ-
pontú felszámolásokra vonatkozó, többször módosított
1991. évi XLIX. törvény szerint folyik.

A pályázat érvényességének a feltétele 1 800 000 Ft bá-
natpénz elõzetes igazolt megfizetése. A bánatpénz akkor
tekinthetõ megfizetettnek, ha azt a megadott bankszámla-
számon az ajánlattételi határidõ elõtt 24 órával jóváírták.
A pályázati eljárás és az ajánlat érvényességének részletes
feltételeit feltételfüzet állapítja meg, amely a felszámoló
székhelyén munkanapokon 9–12 óráig, pénteken 11 óráig
megtekinthetõ, illetve megvásárolható.

Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat egy pél-
dányban, magyar nyelven, zárt, a pályázóra való utalás
nélküli, „Laurus Holding Kft. f. a. – PÁLYÁZAT” jeligé-
vel feliratozott borítékban – személyesen, vagy kézbesítõ
útján –

2008. október 10-én 10 és 11 óra

között a felszámoló székhelyén nyújtsák be. A pályázati
ajánlatokat 2008. október 14-én a benyújtás helyszínén,
10 óra 30 perckor, közjegyzõ jelenlétében bontjuk fel.
A pályázatbontáson azok az érdeklõdõk, akik a bánatpénzt
igazoltan megfizették és határidõben ajánlatot nyújtottak
be, részt vehetnek.

A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el.

A felszámoló 2008. október 15-én 11 órakor, a felszá-
moló székhelyén eredményhirdetést tart, amelyre az elõ-
vásárlásra jogosultakat meghívja.

Felhívjuk az elõvásárlási jogosultak figyelmét, hogy
elõvásárlási jognyilatkozatukat az értékesítésen kiala-

kult végleges vételár ismeretében, a pályázókra elõír-
takkal azonos módon, az eredményhirdetés helyszínén
és idõpontjában, írásban tehetik meg.

A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. Amennyiben érkezik több
megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfel-
jebb 10%-kal eltérõ) ajánlat, a felszámoló a pályázók kö-
zött közjegyzõ jelenlétében köteles nyilvános ártárgyalást
tartani.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányá-
ban a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.

További felvilágosítással Kissné Ágics Ilona felszámo-
lóbiztos [telefon: 06 (1) 321-4210] készséggel áll rendel-
kezésre.

Az ADVOCO Vagyonkezelõ és Tanácsadó Kft. (Cg.:
[08 09 003091]; 9022 Gyõr, Liszt Ferenc u. 37.; 9001
Gyõr, Pf. 649) mint a Tatai Klíma Centrum Kereskedel-
mi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [11 09 007786]; 2890
Tata, Agostyáni út 79.; adószáma: [12521551-2-11]) kije-
lölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az „f. a.” adós gazdálkodószer-
vezet tulajdonát képezõ alábbi vagyontárgyait:

Klímaberendezések, légcsatorna, légforgató és egyéb
hûtéstechnikai eszközök: 3 000 000 Ft + áfa.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos véte-
li ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az ADVOCO Kft.,
9001 Gyõr, Pf. 649 címre vár ,,Tatai Klíma Centrum Kft.
f. a. vételi ajánlat” megjelöléssel.

A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell a megajánlott nettó
vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot arról,
hogy az ajánlattevõ 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.

A benyújtási határidõtõl számított 90 napos fizetési ha-
táridõ vállalása kötelezõ.

A 2007. évi CXXVII. törvény (áfa-tv.) 142. § (1) bekez-
dés g) pontja értelmében az általános forgalmi adót a vevõ
fizeti, az elfogadott ajánlat szerinti nettó vételáron felül.

A vételárba hitelezõi követelés beszámítására nincs le-
hetõség.

Az ajánlatokat kettõs zárt borítékban, magyar nyelven,
postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot kiíró címére
(ADVOCO Kft., 9001 Gyõr, Pf. 649; 9022 Gyõr, Liszt Fe-
renc u. 37.).

Az ajánlatok beérkezésének idõpontja:

2008. október 10. déli 12 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvé-
telérõl elismervényt állít ki.
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További információ a felszámoló szervezet munkatár-
sától, Gáspár János felszámolóbiztostól a 06 (96) 550-920
vagy 06 (30) 224-3712-es telefonszámon szerezhetõ be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ 15
napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A bontást
követõ 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli.
Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv készül, melyet
bármely hitelezõ megtekinthet. Az ajánlatok elbírálásának
eredményérõl a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki.
Több megfelelõ, azonos értékû (a vételár tekintetében
10%, vagy annál kisebb eltérés) ajánlat esetén a pályázók
között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, mely-
nek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a
résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

Az elõvásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános értéke-
sítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a vég-
legesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról
nyilatkozatot tesznek, amennyiben a kiírás keretében elõ-
vásárlási szándékukat elõzetesen bejelentették.

A CSABAHOLDING Kft. (cégjegyzékszáma:
[01 09 683720]; 1146 Budapest, Thököly út 59/A I. 3.)
mint a ,,LILABAU” Kereskedelmi, Szolgáltató, Fõvál-
lalkozói Kft. (cégjegyzékszáma: [01 09 461545]; 1147
Budapest, Telepes u. 28.) adós kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a nevezett felszámolás alatt álló szervezet
alábbi vagyontárgyát:

HONDA ACCORD 2.0I. típusú, IPU-436 frsz.-ú, 2003.
júniusában forgalomba helyezett személygépkocsi.

A gépjármû becsértéke 2 500 000 Ft. A bánatpénz:
250 000 Ft.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyról információt és
tájékoztatást ad Horváth Attila felszámolóbiztos, tel.:
450-0433.

A pályázaton történõ részvétel feltétele a megjelölt bá-
natpénz befizetése a felszámoló CSABAHOLDING Kft.
10700165-04411402-52000001 sz. számlájára, illetve az
errõl szóló igazolásnak a pályázathoz történõ csatolása.

A bánatpénz befizetése 2008. október 9-ig történhet.
A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat ese-
tén 8 banki napon belül kamatmentesen visszafizetésre
kerül.

A pályázatokat a felszámoló budapesti székhelyén
– CSABAHOLDING Kft. 1146 Budapest, Thököly
út 59/A – kérjük személyesen beadni munkanapokon
10 órától 13 óráig. A borítékra írják rá: ,,LILABAU” Kft.
f. a. Pályázat”.

A pályázatok beérkezésének határideje:

2008. október 10.

A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, cí-
mét, gazdálkodó szervezet esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát másolatban, a bruttó ajánlati ár egyértelmû
meghatározását, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi
idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határ-
idõt követõ 30 nap.

A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében törté-
nik, a pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl értesí-
tést kapnak.

A pályázatnál elõnyt élveznek azok, akik a pályázatot a
felsorolt vagyontárgyak egészére nyújtják be.

Több megfelelõ, azonos értékû (a legjobb ajánlati ártól
10 százalékon belüli) árat ajánlók között a felszámoló nyil-
vános ártárgyalást tart.

A felszámoló fenntartja magának a jogát, hogy a pályá-
zatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek
nyilvánítsa.

Az adásvételi szerzõdésnek a pályázat nyertesével törté-
nõ megkötésének végsõ határideje: 2008. október 20.

A CMB Holding Gazdasági, Mûszaki Tanácsadó Kft.
(cégjegyzékszám: [01 09 160583]; 1164 Budapest, Jöven-
dõ u. 3.; postacím: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc
u. 8.) mint az Ipolyfa Bt. „f. a.” (Cg.: [12 06 004607];
3100 Salgótarján, Úttörõk útja 15. II. 1.) felszámolója

nyilvános pályázaton

értékesíteni kívánja a gazdálkodószervezet alábbi va-
gyonát:

2698 Mohora, Rákóczi út 51/A sz. alatt található:
– 2 db üzemképtelen, forgalomból kivont Gazella típu-

sú kisteherautó, irányár 100 E Ft,
– 1 db Níva típusú gépkocsi, irányár 600 E Ft,
– fûnyírók, üzemképtelen fûrészek, fûkaszák és alkat-

részeik.
A vagyonnal kapcsolatban további információt Szûcs

Borbála felszámolóbiztostól a 06 (35) 300-462-es telefon-
számon, vagy elõzetes idõpont-egyeztetés után személye-
sen a felszámoló címén szerezhet a pályázó.

Az írásban benyújtandó pályázat érvényességi feltétele
az ajánlati ár 10%-ának ajánlati biztosítékként történõ be-
fizetése a CMB Holding Kft. Budapest Bank NyRt.
10103719-50610935-00000009 számú számlájára, illetve
készpénzben a felszámoló pénztárába „Ipolyfa” jeligére.
Az elõvásárlási joggal rendelkezõk is e pályázat keretében
jelenthetik be, hogy élni kívánnak e jogukkal.
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Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2008. október 10.

A felszámoló a személyesen, két példányban, zárt borí-
tékban benyújtott pályázat átvételérõl elismervényt állít
ki. A postai úton eljuttatott pályázatot két példányban, zárt
borítékban, ,,Ipolyfa Bt. f. a. vételi ajánlat” jelzéssel a fel-
számoló postacímére kell beküldeni.

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, pon-
tos címét, a megajánlott vételárat (nettó ár + áfa). A pályá-
zathoz mellékelni kell, ha a pályázó vállalkozó, a vállalko-
zói igazolvány másolatát, gazdasági társaságnál a cégki-
vonat másolatát, minden esetben a pályázó adószámát, sta-
tisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a bánat-
pénz befizetésének igazolását.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
nyolc napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
A közjegyzõ az eljárásról jegyzõkönyvet készít. A felszá-
moló a benyújtási határidõt követõ tizenöt napon belül az
ajánlatokat értékeli, és annak eredményérõl jegyzõköny-
vet készít.

A nyertes pályázóval kötött adásvételi szerzõdésnél a
befizetett ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra ke-
rül, a többi pályázó számára a felszámoló a befizetett
összeget az értesítéssel egyidejûleg visszautalja.

A felszámoló fenntartja a jogot, hogy a pályázatot
– megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvá-
nítsa, és új pályázatot írjon ki.

A TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt.
(Cg.: [01 10 045659]; székhelye: 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40.) a Pesti Parképítõ Kft. „f. a.” (Cg.:
[01 09 706030]; 1035 Budapest, Szentendrei út 13. XIV.
146.), a Fõvárosi Bíróság 16. Fpk. 01-07-006985/6. számú
végzésével kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet tu-
lajdonát képezõ alábbi vagyontárgyakat

– Daewoo FSO Truck 1.9D típusú GWT-477 frsz.-ú
személygépkocsit (évjárat: 1999, alvázszám: SUPB1-
6EJLXN072169, motorszám: 10CUGX4004863)

Irányár: nettó 300 000 (háromszázezer) Ft.
– Polski Fiat 126P 650E típusú FED-538 frsz.-ú sze-

mélygépkocsit (évjárat: 1989, alvázszám: SUF12-
6A0019516487, motorszám: FSM126A1076E6184479).

Irányár: nettó 40 000 (negyvenezer) Ft.
A pályázaton elõnyben részesül az a pályázó, aki a gép-

jármûvekre egyben tesz ajánlatot.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-

latot kér benyújtani, melyeket a TM-LINE ZRt. (1092 Bu-
dapest, Ferenc krt. 40., 1450 Budapest, Pf. 136), valamint

a 7621 Pécs, Felsõmalom u. 25., illetve 7603 Pécs, Pf. 121
címekre vár ,,Pesti Parképítõ Kft. f. a. vételi ajánlat” meg-
jelöléssel, kettõs zárt borítékban, személyesen, vagy postai
úton eljuttatni.

A pályázaton való részvétel feltétele az irányár
5%-ának bánatpénzként történõ befizetése a TM-LINE
Zrt. Raiffeisen Banknál vezetett 12072507-00370600-
00100009 számú bankszámlájára, legkésõbb a pályázat
benyújtásának határidejéig és ennek igazolása a pályázati
anyagban (a közlemény rovatban kérjük feltüntetni: Pesti
Parképítõ Kft. „f. a.” bánatpénz).

Az ajánlatoknak tartalmaznia kell: a pályázó nevét,
székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult
vezetõ tisztségviselõ(k) aláírási címpéldányát, a megaján-
lott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatko-
zatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttsé-
get vállal, a vételár fedezetének igazolását.

További információ a felszámoló szervezet munkatár-
sától, Gacsó János felszámolótól a 06 (30) 934-9669, vala-
mint a 219-5444-es telefonszámokon kapható.

A részletes pályázati feltételeket és a vagyontárgy le-
írását tartalmazó feltételfüzet a felszámoló szervezet
budapesti és pécsi irodájában megtekinthetõ és 6000 Ft
bruttó áron megvásárolható. A gépjármûvek a felszámo-
lóval elõre egyeztetett idõpontban megtekinthetõk.

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008.
szeptember 25.) számított 15. napot követõ elsõ munkanap
12 óra. A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok
átvételérõl elismervényt állít ki.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt köve-
tõen 15 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
A benyújtási határidõt követõ 30 napon belül a felszá-
moló az ajánlatokat értékeli. Megfelelõ, azonos értékû
pályázatok esetén a felszámoló nyilvános értékesítési
versenytárgyalást tart, melynek idejérõl, helyérõl, sza-
bályairól és a befizetendõ bánatpénz összegérõl a fel-
számoló az ajánlattevõket írásban értesíti. Azonos érté-
kû ajánlatnak minõsül, ha a megadott vételárak közötti
eltérés 10%-nál nem nagyobb.

A felszámoló a beszámítás lehetõségét az 1991. évi
IL. tv. 49. § (4) bekezdése alapján kizárja.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot
írhat ki.

A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyil-
vános értékesítésen) gyakorolhatják.

A Patik, Varga és Társaik Gazdasági Tanácsadó
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (Cg.:
[14 10 300109]; 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15.) mint
a ADVOKAR IMMOBILIEN Kft. „f. a.” (Cg.:
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[20 09 065303]; 8856 Surd, Kanizsai u. 45.) felszá-
molója (dr. Varga János felszámolóbiztos)

nyilvános pályázat

útján értékesíti a gazdálkodószervezet alábbi ingatlanait:
Az adós tulajdonát képezõ, zalaegerszegi 3185/A/16. és

3185/A/17. hrsz. alatti „iroda” tkv.-i megnevezésû, össze-
sen 153,37 és 48,25 m2 tkv.-i térmértékû ingatlan, mely
természetben egy ingatlanegységet képvisel és Zalaeger-
szeg, Ady E. u. 13. I/1–2. szám alatt található.

A 3185/A/17. hrsz. alatti ingatlan vonatkozásában peres
eljárás van folyamatban, mely azonban az értékesítést nem
akadályozza.

Az ingatlanok csak egyben kerülnek értékesítésre.
Pályázati irányár: 50 000 000 Ft + áfa, azaz bruttó

60 000 000 Ft (fordított áfa).
Az értékesítés feltételeirõl részletes információ a felszá-

molótól kérhetõ [dr. Gyõri Péter, 8840 Csurgó, Széchenyi
tér 15.; tel. és fax: 06 (82) 471-412, 471-426, 471-829], va-
lamint egyeztethetõ idõpont az ingatlan és az ingóságok
megtekintésére.

A benyújtandó pályázatoknak tartalmazniuk kell:
1. A pályázó adatait (név, cím, cégkivonat, adószám).
2. Az ajánlott áfa nélküli vételár pontos megjelölését.
3. Fizetési feltételek meghatározása és a fizetõképes-

ség igazolása.
A bánatpénz:
A pályázónak bánatpénzként a megvásárolni kívánt va-

gyontárgy pályázati irányárának 10%-át kell a pályázat-
bontás helyszínén letétbe helyeznie, vagy átutalnia a fel-
számolónak az ERSTE BANK Hungary Rt. csurgói fiókjá-
nál vezetett 11637000-08171700-37000000 sz. bank-
számlájára úgy, hogy az a pályázat bontását megelõzõ na-
pig beérkezzen.

Átutalás esetén a banki igazolást a pályázathoz csatolni
kell. A felszámoló a bánatpénz után kamatot nem fizet, ke-
zelési költséget sem számít fel.

A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja:
A pályázatokat két példányban, zárt borítékban,

,,ADVOKAR IMMOBILIEN” jeligével kérjük személye-
sen benyújtani, vagy tértivevénnyel feladni a következõ
címre: Patik, Varga és Társaik Gazdasági Tanácsadó Zrt.
(8840 Csurgó, Széchenyi tér 15.).

A pályázat beérkezési határideje:

2008. október 21-én 10 óra 45 perc.

A pályázat bontása:
A pályázatok közjegyzõ jelenlétében történõ nyilvá-

nos bontására a felszámoló székhelyén kerül sor, 2008.
október 21-én 11 órakor.

A bontást követõen kerül sor a megjelent pályázók sze-
mélyes meghallgatására és több megfelelõ, azonos értékû
ajánlat esetén nyilvános ártárgyalásra, így kérjük, hogy le-
hetõleg minden pályázó vegyen részt a nyilvános bontá-
son. A bontáson meg nem jelent pályázókat a felszámoló a
bontást követõ 8 napon belül írásban értesíti a pályázat
eredményérõl.

A felszámoló felhívja a jogosultakat, hogy az elõvásár-
lási jogukat a legjobb ajánlat ismeretében, azonos feltéte-
lek mellett a nyilvános pályázat keretében gyakorolhatják.

Bélyegzõ érvénytelenítése

A Szerviz-Trade Kft. 4-es számú cégbélyegzõje elve-
szett, ezért használata 2008. július 26-ától érvénytelen.

Az érvénytelenített bélyegzõ lenyomata:

SZERVIZ-TRADE KFT.
1147 Budapest

Csömöri út 114.
Adószám: 10393666-2-42

4.

A személyi jövedelemadó 1%-ának

felhasználása

A Tempus Közalapítvány közleménye

A Tempus Közalapítvány köszönetét fejezi ki mind-
azoknak, akik a 2006. évben személyi jövedelemadójuk
1 százalékáról rendelkezve, a közalapítványt jelölték meg
kedvezményezettnek.

A Tempus Közalapítvány a törvényes rendelkezések-
nek megfelelõen jelen sajtóközleményben hozza nyilvá-
nosságra, hogy a felajánlott 171 930 forint összeget az ala-
pító okiratban megjelölt, „A magyar oktatás keretein belül
a nõk és a férfiak esélyegyenlõségének elõmozdítása, a fo-
gyatékkal élõ személyek igényeinek kielégítése, a rassziz-
mus és az idegengyûlölet leküzdésének elõsegítése” cél-
hoz kapcsolódó tevékenység elõmozdítására fordította.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó kiadásában

MEGJELENT

AZ UNIÓS PÁLYÁZATOK KÉSZÍTÉSÉNEK MÓDSZERTANA
– pályázati sorvezetõ helyi önkormányzatok és kistérségi társulások számára –

Magyarországon jelenleg az egyik legnagyobb kihívás az, hogy az európai uniós csatlakozás elõnyeivel és lehetõségeivel ered-
ményesen tudunk-e élni. A csatlakozásunk óta eltelt idõszak tapasztalatai rendkívül fontosak, hiszen a 2007–2013 közötti progra-
mozási idõszakban még jelentõsebb nagyságrendû támogatás lesz elérhetõ a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások
részére.
A pályázatok elkészítése speciális szakértelmet igényel a helyi önkormányzatoktól. A felmérések adatai szerint a pályázó önkor-
mányzatok, többcélú kistérségi társulások megközelítõleg fele maga készíti a pályázati dokumentációkat. Ezen helyi önkormány-
zatok, többcélú kistérségi társulások mind a pályázatok készítése, mind a már elnyert támogatásokról való elszámolás kapcsán
számos esetben segítségre szorulnak, mert nem tudnak megfelelni a szigorú elõírásoknak. Ma már igen szoros a pályázati
verseny.
Amennyiben a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások eredményesen szeretnék elnyerni az EU nyújtotta forrásokat, gon-
dolkodásmód, szemléletváltásra van szükség. A projektszemléletû fejlesztéstervezés rendkívül kreatív szellemi munka,
amely többféle szakismeretet, készséget és szervezett csapatmunkát igényel.
A kiadvány elsõ fejezete „sorvezetõt” ad arra, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és annak operatív programjai
milyen prioritásokat jelölnek meg, amelyeket a késõbbiekben akciótervek részleteznek, és központi projektek és pályázatok formá-
jában elérhetõk lesznek a kedvezményezettek számára. A projekteknek ugyanis összhangban kell lenniük ezen, valamint a kohé-
zióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokban meghatározott célokkal.
A kötet gerincét képezik a projektkövetelmények, a projektciklus-menedzsment (PCM) elmélet, a PCM típusú tervezés gyakorlata,
a stratégiai tervezés módszerei, a logikai kerettervezés, a tevékenység tervezés, a projektcsapat kiválasztása, szerepek, felelõs-
ség, hatáskörök, a projektek pénzügyi tervezése, a pályázati információk megszerzése.
A kötetben bemutatásra kerül a pályázatkészítés folyamata, a pályázat kidolgozása, a pályázatírás lépései. Egy pályázatban egy
adott projekt kerül bemutatásra, melynek végrehajtására nyerhetõk források. A kiadvány foglalkozik a szerzõdés elõkészítésével,
a Támogatási Szerzõdés megkötésével, módosításával.
Különös hangsúlyt helyez a kiadvány a projektvégrehajtás szakaszában jelentkezõ feladatokra, a jelentési kötelezettségekre, a
pénzügyi elszámolásra.
A megvalósítás fázisában kiemelt hangsúlyt kapnak az utólagos (kifizetett számlák arányában történõ visszautalás) elszámolás-
hoz szükséges összesítõk, bizonylatok, igazolások.
A hatékony és eredményes szakmai, pénzügyi dokumentálást esettanulmányokkal segíti a kiadvány.
A kiadvány egy fejezete külön kitér továbbá azon közösségi programokra is (pl. Aktív európai polgárságért, LIFE+), amelyekre
a helyi önkormányzatok nem az ÚMFT keretében, hanem közvetlenül az Európai Bizottsághoz pályázhatnak. Ezen programok ke-
retében kiírt pályázatokra ugyanis speciális szabályok vonatkoznak.
A pályázat nem cél, hanem egy eszköz, azaz olyan konkrét fejlesztésekhez történõ társfinanszírozás igénylése, amely hozzájá-
rul a szélesebb közösségek számára is kedvezõ, kijelölt, közép vagy hosszú távon elérendõ cél megvalósításához.
Reméljük, hogy hasznos segítséget nyújt a kiadvány a napi pályázatírási és projektmegvalósítási munkánál.

A 256 oldalterjedelmû kiadvány ára: 2961 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411),
valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971,
fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem Az uniós pályázatok készítésének módszertana címû kiadványt (ára: 2961 Ft + postaköltség), ..................... pél-
dányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .............................................................................................................................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ........................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutalom.

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.
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08.2925 – 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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