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III. Kormány rendeletek

A Kormány
258/2008. (X. 22.) Korm.

rendelete

a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok egyes
többletkiadásainak támogatásáról

A Kor mány az Al kot mány 35. §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot -
mány 35. §-a (1) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban fog lalt
fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

A hivatásos önkormányzati tûzoltóságok nyugdíjtörvény
változása miatti 2007. II. félévi többletkiadásainak

támogatása

1. §

A 2007. II. fél év ben szol gá la ti nyug ál lo mány ba vo nu ló
tûz ol tók ré szé re a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú
tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról szó ló 1996. évi XLIII. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Hszt.) ál tal elõ írt kö te le zõ já ran dó -
sá gok ki fi ze té se miatt ke let ke zett több let ki adá sok hoz
 támogatás igé nyel he tõ a köz pon ti költ ség ve té si fe je ze tek
2007. évi kö te le zett ség vál la lás sal nem ter helt elõ irány -
zat-ma rad vá nyá nak ke ze lé sé rõl szó ló 2075/2008. (VI. 28.) 
Korm. ha tá ro zat alap ján.

2. §

(1) A tá mo ga tást a hi va tá sos ön kor mány za ti tû zol tó sá -
got fenn tar tó he lyi ön kor mány za tok igé nyel he tik a 2007.
II. fél év ben nyug ál lo mány ba vo nult hi va tá sos ál lo má nyú
tûz ol tók ré szé re ki fi ze tett, aláb bi já ran dó sá gok fi nan szí ro -
zá sá hoz:

a) a Hszt. 110. §-ának (3) be kez dé se sze rint a ju bi le u mi 
ju ta lom elõ re ho zott ki fi ze té sé nek költ sé gé hez;

b) az egyes el is me ré sek ado má nyo zá sá ra jo go sul tak
kö ré rõl, az el is me rés ben ré sze sí tés fel té te le i rõl és rend jé -
rõl szó ló 21/1997. (III. 19.) BM ren de let 12. §-a sze rin ti,
a bel ügyi szer vek nél fog lal koz ta tá si jog vi szony ban el töl -
tött szol gá la ti idõ alap ján járó pénz ju ta lom ki fi ze té sé nek
költ sé gé hez;

c) a sza bad ság pénz be li meg vál tá sá val kap cso lat ban
fel me rült költ sé gek hez, amennyi ben a nyug ál lo mány ba
vo nu ló hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó az utol só szol gá -
lat ban töl tött na pig nem tud ta igény be ven ni a Hszt. elõ írá -
sa sze rint ré szé re járó sza bad sá got.

(2) Tá mo ga tás igé nyel he tõ to váb bá a 2007. II. fél év ben
a szol gá lat el lá tá sá hoz át me ne ti idõ re igény be vett – nem
az adott hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság ál lo má nyá ba

tar to zó – tûz ol tók (lét szám fe let ti al kal ma zás) költ sé ge i -
hez is.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott tá mo ga tás igény -
lé sé nek fel té te le, hogy az (1) be kez dés sze rin ti költ sé gek
ki fi ze tés re ke rül tek az érin tett tûz ol tók ré szé re. En nek iga -
zo lá sát az ön kor mány zat kö te les be nyúj ta ni az igény lés
so rán.

Hajdúszoboszló Hivatásos Önkormányzati Tûzoltósága
készenléti szolgálattal rendelkezõ tûzoltósággá történõ

átalakításával kapcsolatos támogatásra vonatkozó
szabályok

3. §

A tá mo ga tás for rá sa a IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo -
ga tá sai és át en ge dett sze mé lyi jö ve de lem adó ja fe je zet,
20. Haj dú szo bosz ló HÖT ké szen lé ti szol gá lat tal rendel -
kezõ tûz ol tó ság gá tör té nõ át ala kí tá sa cím több let ki adá sok -
hoz tá mo ga tás igé nyel he tõ a Ma gyar Köz tár sa ság
2008. évi költ ség ve té si tör vény IX. He lyi ön kor mány za tok 
tá mo ga tá sai és át en ge dett sze mé lyi jö ve de lem adó ja fe je -
zet (5. szá mú mel lék let 17. pont) ter hé re a 2098/2008.
(VII. 24.) Korm. ha tá ro zat alap ján.

4. §

(1) A tá mo ga tást Haj dú szo bosz ló Vá ros Ön kor mány za -
ta igé nyel he ti, a vá ros ál tal fenn tar tott ké szen lé ti szol gá lat -
tal nem ren del ke zõ hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság,
ké szen lé ti szol gá lat tal ren del ke zõ tûz ol tó ság gá való át ala -
kí tá sá hoz szük sé ges 64 fõ tûz ol tó vá tör té nõ kép zé sé nek
 finanszírozására.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti lét szám bõ ví tés re, a tûz ol tó
hi va tá sos ál lo mány ba tör té nõ ki ne ve zé sé re leg ko ráb ban
2009. ja nu ár 1-jé tõl ke rül het sor.

(3) A tá mo ga tás igény lé sé nek szem pont já ból azon fel -
vé tel re ke rü lõk ve he tõk fi gye lem be, akik a kép zés idõ tar -
ta má ra köz al kal ma zot ti jog vi szony ban áll nak.

5. §

(1) A köz al kal ma zot ti jog vi szony ba tör té nõ ki ne ve zést
kö ve tõ en, a kép zés idõ tar ta má ra az e ren de let 7. szá mú
mel lék le te sze rint igé nyel he tõ tá mo ga tás. A hall ga tók ki -
kép zé se a Ka taszt ró fa vé del mi Ok ta tá si Köz pont, a re gi o -
ná lis kép zõ köz pon tok, il let ve a me gyei ka taszt ró fa vé del -
mi igaz ga tó sá gok szer ve zé sé ben tör té nik.

(2) A tá mo ga tás a 2008. évi mi ni mál bér össze gé nek
 értékéig igé nyel he tõ vissza.
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Az egyes támogatások igénylésére, felhasználására,
elszámolására és ellenõrzésére vonatkozó közös

szabályok

6. §

(1) Az ön kor mány za tok a 2. § (1)–(2) be kez dé sé ben
fog lalt igé nye ket az e ren de let 1. szá mú mel lék le te sze rin ti
adat la pon a ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 8 na pon be lül
nyújt hat ják be – pa pír ala pon 2 pél dány ban és elekt ro ni kus 
úton is – a Ma gyar Ál lam kincs tár te rü le ti leg il le té kes szer -
vé hez (a to váb bi ak ban: Igaz ga tó ság).

(2) Haj dú szo bosz ló Vá ros Ön kor mány za ta
a) a tûz ol tók kép zé sé vel kap cso la tos igé nyét e ren de let

3. szá mú mel lék le te sze rin ti adat la pon e ren de let ha tály ba -
lé pé sét kö ve tõ 8 na pon be lül;

b) a köz al kal ma zot ti ál lo mány ba fel vett tûz ol tó kép zés -
ben ré sze sült dol go zók, hi va tá sos ál lo mány ba tör té nõ
 kinevezéséig – a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXXIII. tör vény 68. §-ának (1) be kez dé se alap -
ján – fel me rü lõ 13. havi il let mény idõ ará nyos ré szé re vo -
nat ko zó igé nyét az e ren de let 5. szá mú mel lék le té nek adat -
lap ja ki töl té sé vel e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 20 na -
pon be lül nyújt hat ja be – pa pír ala pon 2 pél dány ban és
elekt ro ni kus úton is – az Igaz ga tó ság hoz.

7. §

(1) A hi va tá sos ön kor mány za ti tû zol tó sá got fenn tar tó
he lyi ön kor mány zat a ki töl tött mel lék le tek má so la tát
 három évig meg õr zi, és el len õr zés ese tén azo kat az arra jo -
go sult szerv nek be mu tat ja.

(2) Hi ány pót lás ra az Igaz ga tó ság hi ány pót lá si fel szó lí -
tá sá nak kéz hez vé te lé tõl szá mí tott öt na pon be lül van le he -
tõ ség.

(3) Az ada tok ke ze lé sét az Igaz ga tó sá gok az érin tet tek
elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val, to váb bá az ál lam ház tar tás ról
szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény 18/B. §-a (1) be kez dé -
sé nek e) pont ja, 103/A. §-ának (3) be kez dé se, il let ve
a köz pon to sí tott il let mény szám fej tés rõl szó ló 172/2000.
(X. 18.) Korm. ren de let 4. §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja
alap ján vég zik.

(4) Az Igaz ga tó sá gok a be ér ke zett ada to kat me gyén -
ként, te le pü lés so ros bon tás ban – az e ren de let 2., 4., va la -
mint 6. szá mú mel lék le te sze rin ti adat la po kon, elekt ro ni -

kus for má ban is – meg kül dik az Ön kor mány za ti Mi nisz té -
ri um (a to váb bi ak ban: ÖM), va la mint az Or szá gos Ka -
taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság (a to váb bi ak ban: OKF)
ré szé re a kö vet ke zõk sze rint:

a) a 6. § (1) be kez dés, va la mint 6. § (2) be kez dés
a) pont ja sze rin ti igé nye ket leg ké sõbb 2008. no vem -
ber 25-ig;

b) a 6. § (2) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti igé nye ket
leg ké sõbb 2008. de cem ber 5-ig.

(5) Ab ban az eset ben, ha a (2) be kez dés ben fog lalt
 hiánypótlást kö ve tõ en a tá mo ga tá si igény nem fe le l meg az 
e ren de let sze rin ti fel té te lek nek, úgy az ön kor mány zat igé -
nyét to váb bi ak ban már nem nyújt hat ja be.

8. §

(1) Az OKF a be nyúj tott igényt tar tal mi lag felülvizs -
gálja, és a tá mo ga tás fo lyó sí tá sát kez de mé nye zi az
ÖM-nél az aláb bi ak sze rint:

a) a 6. § (1) be kez dés, va la mint 6. § (2) be kez dés
a) pont ja sze rin ti igény lé sek ese té ben de cem ber 10-ig;

b) a 6. § (2) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti igény lé sek
ese té ben leg ké sõbb 2008. de cem ber 20-ig.

(2) A tá mo ga tást az ÖM utal vá nyo zá sa alap ján a
 Magyar Ál lam kincs tár fo lyó sít ja.

(3) A tá mo ga tás for má ja vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás.

9. §

(1) A tá mo ga tás fel hasz ná lá sát az ál lam ház tar tás ról
 szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény ál tal erre fel jo go sí tott
szer vek el len õr zik.

(2) Az ön kor mány zat a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról
tárgy év de cem ber 31-ei for du ló nap pal, a min den ko ri zár -
szám adás ke re té ben és rend je sze rint kö te les el szá mol ni.

10. §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
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1. szá mú mel lék let a 258/2008. (X. 22.) Korm. ren de let hez

ADATLAP

az ön kor mány za ti költ ség ve té si szerv hi va tá sos szol gá la ti vi szony ban álló tûz ol tó dol go zó i nak
2007. II. fél évé ben szol gá la ti nyug ál lo mány ba vo nu lá sá val kap cso la to san kifizetett járandóságairól

He lyi ön kor mány zat neve:

KSH kód ja:

Költ ség ve té si szerv törzs szá ma:

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság

neve:

címe:

Sor szám Dol go zó neve
Azo no sí tó

szá ma

A tûz ol tók ré szé re ki fi ze tett já ran dó sá gok já ru lé kok nél kül

Já ru lé kok
(32%)

Já ran dó sá gok
össze ge

já ru lék kal
együtt

Ju bi le u mi
ju ta lom

BM szol gá lat
utá ni ju ta lom

Sza bad ság-
meg vál tás

Lét szám fe let ti
al kal ma zás

költ sé ge

Ft Ft Ft Ft Ft Ft

Dá tum: ..................................................

..................................................
pol gár mes ter

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

tûz ol tó pa rancs nok
P. H.

1
8

8
8
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2. szá mú mel lék let a 258/2008. (X. 22.) Korm. ren de let hez

ÖSSZESÍTÕ ADATLAP

az ön kor mány za ti költ ség ve té si szerv hi va tá sos szol gá la ti vi szony ban álló tûz ol tó dol go zó i nak
2007. II. fél évé ben szol gá la ti nyug ál lo mány ba vonulásával kap cso la to san ki fi ze tett já ran dó sá ga i ról

Megye

Sor szám KSH kód
A tû zol tó sá got
fenn tar tó he lyi

ön kor mány zat neve

Nyug ál lo mány ba
vo nu ló

tûz ol tók szá ma

A tûz ol tók ré szé re ki fi ze tett já ran dó sá gok já ru lé kok nél küli
össze ge összesen

Já ru lé kok
(32%)

Já ran dó sá gok
össze ge

já ru lék kal
együtt

Ju bi le u mi
ju ta lom

BM szol gá lat
utá ni ju ta lom

Sza bad ság-
meg vál tás

Lét szám fe let ti
al kal ma zás

költ sé ge

fõ Ft Ft Ft Ft Ft Ft

Dá tum: ..................................................

P. H.

....................................................................................................
igaz ga tó

Ma gyar Ál lam kincs tár Te rü le ti leg Il le té kes Igaz ga tó sá ga

2
0

0
8

/1
5

1
. szám

M
 A

 G
 Y

 A
 R

   K
 Ö

 Z
 L

 Ö
 N

 Y
1

8
8

8
7



3. szá mú mel lék let a 258/2008. (X. 22.) Korm. ren de let hez

ADATLAP

az ön kor mány za ti költ ség ve té si szerv köz al kal ma zot ti jog vi szony ba ki ne ve zett, tûz ol tó kép zés ben részt vevõ dolgozója ré szé re
2008. II. fél év ben ki fi ze tett és ki fi ze ten dõ (4 havi) il let mény, egyéb já ran dó ság és kép zé si költ ség igény lé sé re

He lyi ön kor mány zat neve:

KSH kód ja (7 ka rak ter):

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság Költ ség ve té si szerv törzs szá ma:

neve:

címe:

A tûz ol tó kép zés ben 
részt vevõ

hall ga tó neve

Il let mény
já ru lék nél kül

Il let mény
já ru lé kai

Il let mény
já ru lé kok kal együtt

Egyéb ki adá sok

Ki adá sok
össze senÉlel me zé si

költ ség té rí tés
Uta zá si vagy
szál lás költ ség

Gya kor ló ru ha
költ ség té rí tés

Kép zé si
költ ség

Pá lya- és eü.
al kal mas sá gi
vizs gá lat ra

Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Össze sen:

Dá tum: ..................................................

..................................................
pol gár mes ter

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

tûz ol tó pa rancs nok
P. H.
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4. szá mú mel lék let a 258/2008. (X. 22.) Korm. ren de let hez

ÖSSZESÍTÕ ADATLAP

az ön kor mány za ti költ ség ve té si szerv köz al kal ma zot ti jog vi szony ba ki ne ve zett, tûz ol tó kép zés ben részt vevõ dolgozója részére
2008. II. fél év ben ki fi ze tett és ki fi ze ten dõ (4 havi) il let mény, egyéb já ran dó ság és kép zé si költ ség igénylésére

Megye

Sorsz.

Ön kor mány zat
Il let mény

já ru lék nél kül
Já ru lé kok

Il let mény
össze sen

Egyéb ki adá sok

Ki adá sok
össze senÉlel me zé si

költ ség té rí té se

Uta zá si vagy
szál lás költ ség

té rí té se

Gya kor ló ru ha
költ ség té rí té se

Kép zé si
költ ség té rí té se

Pá lya- és eü.
al kal mas sá gi
vizs gá lat ra

KSH
kód ja

neve Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

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

Me gye össze sen:

Dá tum: ..................................................

P. H.

....................................................................................................
igaz ga tó

Ma gyar Ál lam kincs tár Te rü le ti leg Il le té kes Igaz ga tó sá ga
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5. szá mú mel lék let a 258/2008. (X. 22.) Korm. ren de let hez

ADATLAP

az ön kor mány za ti költ ség ve té si szerv köz al kal ma zot ti jog vi szony ba ha tá ro zott idõ re szer zõ dés sel ki ne ve zett tûz ol tó dolgozója ré szé re
2008. év ben ki fi ze tett 13. havi il let mé nyé nek költ sé ge i rõl

He lyi ön kor mány zat neve:

KSH kód ja (7 ka rak ter):

Költ ség ve té si szerv törzs szá ma:

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság

neve:

címe:

Sor szám
Köz al kal ma zot ti ál lo mány ba
ki ne ve zett, tûz ol tó kép zés ben

részt vett dol go zó neve

13. havi
il let mény já ru lék nél kül

13. havi
il let mény já ru lé kai

13. havi
il let mény össze sen

Ft Ft Ft

1 2 3 4 5

Össze sen:

Dá tum: ..................................................

..................................................
pol gár mes ter

P. H.
..................................................
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P. H.
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6. szá mú mel lék let a 258/2008. (X. 22.) Korm. ren de let hez

ÖSSZESÍTÕ ADATLAP
az ön kor mány za ti költ ség ve té si szerv köz al kal ma zot ti jog vi szony ba ha tá ro zott idõ re ki ne ve zett tûz ol tó dolgozója ré szé re

2008. év ben ki fi ze tett 13. havi il let mény költ sé ge i rõl

Megye

Sor szám
Ön kor mány zat

Köz al kal ma zot ti ál lo mány ba
ki ne ve zett tûz ol tók
13. havi il let mé nye

já ru lék nél kül

Köz al kal ma zot ti ál lo mány ba
ki ne ve zett tûz ol tók

13. havi il let mé nyé nek
já ru lé kai

Köz al kal ma zot ti ál lo mány ba
ki ne ve zett tûz ol tók
13. havi il let mé nye
já ru lék kal együtt

KSH kód ja neve Ft Ft Ft

1 2 3 4 5 6

Dá tum: ..................................................

P. H.

....................................................................................................
igaz ga tó

Ma gyar Ál lam kincs tár Te rü le ti leg Il le té kes Igaz ga tó sá ga
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7. szá mú mel lék let a 258/2008. (X. 22.) Korm. ren de let hez

Az ön kor mány za ti költ ség ve té si szerv köz al kal ma zot ti jog vi szony ba ki ne ve zett
köz al kal ma zott ja já ran dó sá ga i nak megállapításáról

Tá mo ga tás ként igé nyel he tõ összeg: 69 000 Ft/hó/fõ min den ko ri kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér
(mi ni mál bér), mely nek já ru lé kai 32%, + kép zé si hoz zá já ru lás 1,5%

13. havi il let mény re + já ru lé ka i ra: 30 360 Ft/fõ  (négy ha vi mi ni mál bér idõ ará nyos ré sze)

Kép zé si ki adá sok ra (el mé le ti, gya kor la ti): 100 000 Ft/fõ

A hall ga tók élel me zé sé re: 6 000 Ft/hó/fõ

Uta zá si vagy szál lás költ ség té rí tés re: 15 000 Ft/hó/fõ

Gya kor ló ru ha be szer zé sé re: 33 500 Ft/fõ

Pá lya- és eü. al kal mas sá gi vizs gá la tok ra: 20 000 Ft/fõ

A tá mo ga tá si igény lés szem pont já ból a fent meg ha tá ro zott össze gek ma xi mu mok nak te kin ten dõk.
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A Kormány
259/2008. (X. 22.) Korm.

ren de le te

a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok költ ség ve té se
ter ve zé sé nek, pénz el lá tá sá nak,

elõ irány zat-fel hasz ná lá sá nak, kincs tá ri
gaz dál ko dá sá nak és nyil ván tar tá sá nak egyes

sza bá lya i ról szó ló
32/2004. (III. 2.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

A Kor mány az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 124. § (2) be kez dés d) és u) pont já ban,
va la mint az ál la mi va gyon ról szó ló 2007. évi CVI. tör vény 
71. § (1) be kez dés h) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján, az Al kot mány 35. § (1) be kez dés b) pont já ban meg ha -
tá ro zott fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1. §

A pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok költ ség ve té se
ter ve zé sé nek, pénz el lá tá sá nak, elõ irány zat-fel hasz ná lá sá -
nak, kincs tá ri gaz dál ko dá sá nak és nyil ván tar tá sá nak egyes 
sza bá lya i ról szó ló 32/2004. (III. 2.) Korm. ren de let (a to -
váb bi ak ban: Ren de let) 1. § b)–c) pont ja he lyé be az aláb bi
ren del ke zés lép, il let ve a kö vet ke zõ d) pont tal egé szül ki:

(A ren de let ha tá lya ki ter jed)

„b) a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal Nem zet biz ton sá gi Iro dá ra 
(a to váb bi ak ban: Iro da);

c) a Nem ze ti Biz ton sá gi Fel ügye let re (a to váb bi ak ban:
NBF); és

d) a Szer ve zett Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pont ra 
(a to váb bi ak ban: SZBKK).”

2. §

(1) A Ren de let 2. §-t meg elõ zõ al cí me he lyé be az
„A Szol gá la tok és az SZBKK fel ügye le te” al cím lép.

(2) A Ren de let 2. § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A Szol gá la tok és az SZBKK költ ség ve té si fel ügye -
le tét el lá tó szerv az Iro da, a fel ügye le tet el lá tó szerv ve ze -
tõ je a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó tár -
ca nél kü li mi nisz ter (a to váb bi ak ban: mi nisz ter).”

3. §

A Ren de let a kö vet ke zõ 4/A. §-sal és az azt meg elõ zõ
al cím mel egé szül ki:

„Az SZBKK-ra vo nat ko zó sza bá lyok

4/A. § Az SZBKK a költ ség ve té si szer vek gaz dál ko dá -
sá ra vo nat ko zó jog sza bá lyok alap ján vég zi te vé keny sé gét, 
mely nek ke re té ben gaz dál ko dik a va gyon ke ze lé si szer zõ -
dés ben rá bí zott ál la mi va gyon nal, ele get tesz be szá mo lá si
kö te le zett sé gé nek, ada tot szol gál tat.”

4. §

A Ren de let 7. § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A Szol gá la tok az ál la mi va gyon ról sa ját ha tás kör -
ben ve zet nek nyil ván tar tást. A nyil ván tar tás adattartal -
máról és rész le te zett sé gé rõl – ide nem ért ve a 10. § (1) be -
kez dé se sze rin ti in gat la no kat –, az MNV Zrt.-nek tör té nõ
adat szol gál ta tás tar tal má ról, az ál la mi va gyon va gyon ke -
ze lé sé vel, hasz ná la tá val, hasz no sí tá sá val össze füg gõ, a



Szol gá la tok sa já tos te vé keny sé gé hez kö tõ dõ, il let ve az zal
össze füg gés ben álló jo go sult sá gok ról és kö te le zett sé gek -
rõl az MNV Zrt.-vel kö tött va gyon ke ze lé si szer zõ dés ben
kell ren del kez ni.”

5. §

A Ren de let 8. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„8. § (1) A Szol gá la tok a hasz ná la tuk ban, il let ve va -

gyon ke ze lé sük ben lévõ, fel ada ta ik el lá tá sá hoz felesle -
gessé vált, a szám vi te li tör vény sze rin ti im ma te ri á lis jó szá -
got, tár gyi esz közt (mû sza ki be ren de zés, gép, fel sze re lés
stb.), kész le tet – az in gat la nok ki vé te lé vel – az éves költ -
ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott egye di, könyv sze rin -
ti brut tó ér ték ha tár alatt ön ál ló an jo go sul tak ér té ke sí te ni. 

(2) A Szol gá la tok a hasz ná la tuk ban, il let ve va gyon ke -
ze lé sük ben lévõ és fel ada ta ik el lá tá sá hoz fe les le ges sé vált
in gat la no kat az MNV Zrt. meg bí zá sa alap ján értékesít -
hetik, il let ve a va gyon ke ze lé si szer zõ dés ben meg ha tá ro -
zot tak sze rint ad hat ják bér be.”

6. §

A Ren de let 10. § (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 in gat la no kat a Szol gá la tok 
sa ját ha tás kör ben ér té ke sít he tik. Az így szer zett be vé tel a
14. § (7) be kez dé se sze rin ti spe ci á lis be vé tel. A be vé telt
tel jes egé szé ben – spe ci á lis ki adás ként – az (1) be kez dés
sze rin ti in gat la nok vé te lé re, fel újí tá sá ra, fel sze re lé sé re,
 illetve bõ ví té sé re kell for dí ta ni. Et tõl a Szol gá lat fõ igaz ga -
tó ja a mi nisz ter egyet ér té sé vel tér het el.”

7. §

A Ren de let 11. § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) Az Iro da a jog sza bá lyok ban elõ írt, a (2) be kez dés -
ben fel nem so rolt adat szol gál ta tá so kat a (9) be kez dés sze -
rint meg ha tá ro zott össze vont for má ban a Pénz ügy mi nisz -
té ri um il le té kes szer vé nek kül di meg. Az Ámr. 157. §-ának 
(3) be kez dé se sze rin ti adat egyez te tés is csak az e be kez dés 
sze rin ti ada tok kal tör tén het. Mód szer ta ni, el szá mo lá si kér -
dé sek meg vá la szo lá sa az Iro da fel adat kö ré be tar to zik.”

8. §

A Ren de let 13. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„13. § Az Áht. 88/A–88/B. §-a sze rin ti törzs köny vi nyil -
ván tar tás a Szol gá la tok ról a Szol gá lat ne vét, nyil ván tar tá si 
szá mát, szék he lyét, az ala pí tó ne vét, az ala pí tó ok irat kel -

tét, az ala pí tás idõ pont ját, a Szol gá lat gaz dál ko dá si jog kö -
rét, a fel ügye le ti szerv meg ne ve zé sét, a ve ze tõ ne vét, az
ala pí tó ok irat sze rin ti alap te vé keny sé gét, adó szá mát és
KSH sta tisz ti kai szám je lét tar tal maz hat ja.”

9. §

A Ren de let 14. §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a je len le gi (5)–(7) be kez dés szá mo zá sa
(6)–(8) be kez dés re vál to zik:

„(5) A Szol gá la tok a (3) be kez dés ben sze rep lõ szám lák -
ról tranz ak ció mély sé gig a szám vi te li rend szer tõl el kü lö ní -
tett nyil ván tar tást ve zet nek. A szám lák év végi egyen le gét
nem kell a mér leg ben sze re pel tet ni. A szám lák év végi
egyen le gé rõl, össze té te lé rõl (tõke, le kö tött tõke, ka mat),
an nak in do ko lá sá ról az éves be szá mo ló szö ve ges in do ko -
lá sá nak kü lön mel lék le té ben kell – a mû ve le ti szem pon to -
kat fi gye lem be véve – tá jé koz tat ni az Iro dát. Ezt a mel lék -
le tet a mi nisz ter kü lön jó vá hagy ja.”

10. §

A Ren de let a kö vet ke zõ 14/A–14/C. §-sal és az azo kat
meg elõ zõ al cím mel egé szül ki:

„Az Iro da el len õr zé si te vé keny sé ge

14/A. § (1) A Szol gá la tok fel ügye le ti bel sõ el len õr zé sét
az Iro da a költ ség ve té si szer vek bel sõ el len õr zé sé rõl szó ló
193/2003. (XI. 26.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: Ber.)
ren del ke zé sei sze rint, az e ren de let ben fog lalt el té ré sek kel
vég zi.

(2) A költ ség ve té si szerv ve ze tõ jé nek a Ber.-ben meg -
ha tá ro zott jo ga it és kö te le zett sé ge it a Szol gá la tok fel ügye -
le ti bel sõ el len õr zé se, il let ve az Iro da bel sõ el len õr zé se te -
kin te té ben a mi nisz ter vagy a mi nisz ter dön té se alap ján az
ál lam tit kár, il let ve az Iro da ve ze tõ je gya ko rol ja.

(3) Az Iro da bel sõ el len õr zé si egy sé ge az iro da ve ze tõ
köz vet len irá nyí tá sa alatt áll, és el lát ja a Szol gá la tok fel -
ügye le ti bel sõ el len õr zé sét, va la mint az Iro da bel sõ el len -
õr zé sét.

14/B. § A Szol gá la tok tól a mi nisz ter ál tal az Iro dá ra
mun ka vég zés re be ren delt hi va tá sos ál lo má nyú bel sõ el -
len õr, il let ve bel sõ el len õr zé si ve ze tõ te kin te té ben össze -
fér he tet len ség áll fenn, és ezért nem ve het részt azon Szol -
gá lat el len õr zé sé ben, amely tõl be ren del ték, a be ren de lés -
tõl szá mí tott há rom évig. Ugyan ezen össze fér he tet len sé gi
sza bályt kell al kal maz ni a Szol gá la tok azon közalkal -
mazottaira, akik nek a mun ka vég zés he lyé ül az Iro dát je löl -
ték ki.

14/C. § A Ber. 22. § (2) be kez dé se alap ján ki dol go zott
éves el len õr zé si terv, va la mint össze ál lí tott össze fog la ló
éves el len õr zé si terv, to váb bá a Ber. 29/A. § (5) be kez dé -
sé ben elõ írt be szá mo ló és össze fog la ló be szá mo ló, va la -
mint a Ber. 31. § (2) be kez dé se sze rin ti éves el len õr zé si je -
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len tés és éves össze fog la ló el len õr zé si je len tés el ké szül té -
rõl az ott je lölt ha tár idõ kig tá jé koz tat ni kell az ál lam ház -
tar tá sért fe le lõs mi nisz tert.”

11. §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 30. na pon ha tá lyát vesz ti.

(2) A Ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Ren de let 7. § (1) be kez dé se, va la mint a 14. §
(4) be kez dés má so dik mon da ta.

(3) A Ren de let 2. § (2) és (3) be kez dé sé ben, va la mint
3. § (1) be kez dé sé ben a „Szol gá la tok” szö veg rész he lyé be
a „Szol gá la tok és az SZBKK” szö veg, 4. § (1) be kez dé sé -
ben a „Szol gá la tok” szö veg rész he lyé be a „Nem zet biz ton -
sá gi Szak szol gá lat” szö veg, 7. §-t meg elõ zõ „Gaz dál ko dás 
a kincs tá ri va gyon nal” al cí me he lyé be a „Gaz dál ko dás az
ál la mi va gyon nal” al cím, 7. § (3) be kez dé sé ben az
„a kincs tá ri va gyon ról” szö veg rész he lyé be az „az ál la mi
va gyon ról” szö veg, a „kincs tá ri va gyon ról ve ze tett” szö -
veg rész he lyé be az „ál la mi va gyon ról ve ze tett” szö veg,
7. § (3) be kez dé sé ben és 9. § (3) be kez dé sé ben az
„a KVI-nek” szö veg rész he lyé be az „az MNV Zrt.-nek”
szö veg, 7. § (4) be kez dé sé ben az „a KVI” szö veg rész he -
lyé be az „az MNV Zrt.” szö veg, 10. § (4) be kez dé sé ben az
„a kincs tá ri va gyon nal való gaz dál ko dás ról szó ló 58/2005. 
(IV. 4.) Korm. ren de let X. fe je ze té ben” szö veg rész he lyé -
be az „az ál la mi va gyon nal való gaz dál ko dás ról szó ló
254/2007. (X. 4.) Korm. ren de let IX. fe je ze té ben” szö veg,
14. § (2) be kez dé sé ben a „(3) be kez dé sé ben” szö veg rész
he lyé be a „(3) és (4) be kez dé sé ben” szö veg, 14. § (7) be -
kez dé sé ben a „spe ci á lis mû kö dé si be vé te le i ket” szö veg -
rész he lyé be a „spe ci á lis be vé te le i ket” szö veg lép.

12. §

A költ ség ve té si szer vek bel sõ el len õr zé sé rõl szó ló
193/2003. (XI. 26.) Korm. ren de let 36. §-a a kö vet ke zõ
(4) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) A pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó
mi nisz ter fel ada ta i nak el lá tá sát se gí tõ szer ve zet ál tal vég -
zett el len õr zé sek le foly ta tá sá ra az e ren de let ben fog lal ta -
kat a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok költ ség ve té se
ter ve zé sé nek, pénz el lá tá sá nak elõ irány zat-fel hasz ná lá sá -
nak, kincs tá ri gaz dál ko dá sá nak és nyil ván tar tá sá nak egyes 
sza bá lya i ról szó ló 32/2004. (III. 2.) Korm. ren de let ben
fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.”

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

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

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

139/2008. (X. 22.) FVM 
ren de le te

az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból 
az Új Ma gyar or szág Vi dék fej lesz té si Prog ram

I. és II. in téz ke dés cso port já hoz kap cso ló dó kép zé sek
tár gyá ban nyúj tan dó tá mo ga tá sok rész le tes

fel té te le i rõl

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:

A tá mo ga tás cél ja

1. §

A tá mo ga tás cél ja a me zõ gaz da sá gi ter me lõk és er dõ -
gaz dál ko dók szak mai is me re te i nek bõ ví té se a köl csö nös
meg fe lel te tés kö ve tel mé nye it, a gaz dál ko dás kör nye ze ti
ha tá sa it, az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap
(a to váb bi ak ban: EMVA) ke re té ben tá mo ga tott mû ve le tek 
ren del te tés sze rû vég re haj tá sát, és a meg va ló sí tott be ru há -
zás szak sze rû üze mel te té sét il le tõ en.

Fo ga lommeg ha tá ro zá sok

2. §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) ÚMVP Kép zõ Szer ve zet: az Új Ma gyar or szág Vi dék -

fej lesz té si Prog ram (a to váb bi ak ban: ÚMVP) ál tal e ren de -
let alap ján tá mo ga tott kép zé se ket meg va ló sí tó szer ve zet;

b) kép zé si pro jekt: az ÚMVP Kép zõ Szer ve zet nek az
1. szá mú mel lék let ben fel so rolt kép zé sek szer ve zé sé re vo -
nat ko zó, az FVM Vi dék fej lesz té si, Kép zé si és Szak ta nács -
adá si In té zet (a to váb bi ak ban: FVM VKSZI) ál tal jó vá ha -
gyott, egy nap tá ri évre vo nat ko zó terv e;

c) kép zé si prog ram: az 1. szá mú mel lék let ben fel so rolt
kép zé sek tan anya gát, az ok ta tás tár gyi és sze mé lyi fel té te -
le it, a szá mon ké rés mód ját ma gá ban fog la ló do ku men tum,
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ame lyet az FVM VKSZI az ÚMVP Kép zõ Szer ve ze tek
ren del ke zé sé re bo csát;

d) er dõ gaz dál ko dó: az a ter mé sze tes vagy jogi sze mély,
il let ve jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár -
sa ság, akit vagy ame lyet az er dé sze ti ha tó ság kü lön jog -
sza bály alap ján nyil ván tar tás ba vett;

e) köl csö nös meg fe lel te tés elõ írá sai: a kö zös ag rár po li -
ti ka ke re té be tar to zó köz vet len tá mo ga tá si rend sze rek kö -
zös sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról és a me zõ gaz da sá gi ter -
me lõk ré szé re meg ha tá ro zott tá mo ga tá si rend sze rek lét re -
ho zá sá ról, to váb bá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK,
1453/ 2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK,
1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK,
2358/71/EGK és a 2529/2001/EK ren de le tek mó do sí tá sá -
ról szó ló, 2003. szep tem ber 29-ei 1782/2003/EK ta ná csi
ren de let 3–9. cik ké ben fog lal tak, va la mint a kö zös ag rár -
po li ti ka ke re té be tar to zó köz vet len tá mo ga tá si rend sze rek
kö zös sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról és a me zõ gaz da sá gi
ter me lõk ré szé re meg ha tá ro zott tá mo ga tá si rend sze rek lét -
re ho zá sá ról szó ló, 2003. szep tem ber 29-i 1782/2003/EK
ta ná csi ren de let ál tal elõ írt köl csö nös meg fe lel te tés, mo du -
lá ció, va la mint in teg rált igaz ga tá si és el len õr zé si rend szer
vég re haj tá sá ra vonat kozó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí -
tá sá ról szó ló, 2004. áp ri lis 21-ei, 796/2004/EK bi zott sá gi
ren de let sze rint.

A tá mo ga tott cél te rü le tek, a tá mo ga tás jel le ge

3. §

(1) E ren de let alap ján vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás
ve he tõ igény be az 1. szá mú mel lék let ben fel so rolt kép zé -
se ken való rész vé tel hez. A tá mo ga tott kép zé sek szer ve zé -
se az FVM ál tal elõ írt kép zé si prog ra mok nak meg fe le lõ en
az aláb bi cél te rü le te ken tör tén het:

a) a gaz dál ko dás fenn tart ha tó sá gát és ered mé nyes sé gét
szol gá ló is me re tek át adá sa me zõ gaz da sá gi ter me lõk és er -
dõ gaz dál ko dók ré szé re az 1. szá mú mel lék let ben fel so rolt
szak ké pe sí tést nem adó és Or szá gos Kép zé si Jegy zék
(OKJ) sze rin ti, va la mint ha tó sá gi kép zé sek ke re té ben
(a to váb bi ak ban: 1. cél te rü let);

b) az aláb bi ÚMVP in téz ke dé sek ke re té ben be nyúj tott
tá mo ga tá si ké rel met jó vá ha gyó vagy rész ben jó vá ha gyó
tá mo ga tá si ha tá ro zat tal ren del ke zõk szá má ra elõ írt, kö te -
le zõ kép zés (a to váb bi ak ban: 2. cél te rü let):

ba) 5.3.1.2.1. Me zõ gaz da sá gi üze mek kor sze rû sí té se
(ki vé ve: a gép vá sár lá si tá mo ga tást);

bb) 5.3.1.1.2. A fia tal me zõ gaz da sá gi ter me lõk elindí -
tása;

bc) 5.3.1.4.1. A szer ke zet át ala kí tás alatt álló fé lig ön el -
lá tó gaz da sá gok tá mo ga tá sa; 

bd) 5.3.1.2.3. Me zõ gaz da sá gi ter mé kek ér ték nö ve lé se;
be) 5.3.2.1.4. Ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si ki fi ze té sek;
bf) 5.3.2.2.5. Er dõ-kör nye zet vé del mi ki fi ze té sek;
bg) 5.3.2.1.3. Na tu ra 2000 ki fi ze té sek.

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban el szá mol ha tó ki adás nak
mi nõ sül a kép zés rész vé te li díja, amely tar tal maz za az el -
mé le ti és gya kor la ti ok ta tás, a szá mon ké rés vagy szak mai
vizs ga, va la mint szak ké pe sí tést nem adó kép zé sek ese té -
ben egy nyom ta tott – leg alább 5 gé pelt ol dal ter je del mû –
ok ta tá si se géd let, va la mint a kép zés elõ ké szí té si, szer ve zé -
si és ad mi niszt rá ci ós költ sé ge it. Nem nyújt ha tó tá mo ga tás
a kép zé sen részt ve võ ügy fél ét ke zé si, szál lás- és a kép zés
hely szí né re való oda- és vissza uta zá sa költ sé ge i nek té rí té -
sé hez, tan köny vek vá sár lá sá hoz, vagy a pót ló-, il let ve ja -
ví tó vizs ga dí já hoz.

A tá mo ga tás igény be vé te lé nek fel té te lei

4. §

(1) Tá mo ga tás igény be vé te lé re jo go sult az 1. cél te rü let
ese tén a me zõ gaz da sá gi ter me lõ vagy er dõ gaz dál ko dó; a
2. cél te rü let ese tén a 3. § (1) be kez dés b) pont já ban fel so -
rolt in téz ke dé sek nek meg fe le lõ, tá mo ga tá si ké rel met jó vá -
ha gyó vagy rész ben jó vá ha gyó tá mo ga tá si ha tá ro zat tal
ren del ke zõ ügy fél kör (a to váb bi ak ban együtt: ügy fél), aki

a) a kép zé si dí jat az ÚMVP Kép zõ Szer ve zet ré szé re
– an nak szám lá ja alap ján – ki fi zet te;

b) sa ját maga, vagy nem ter mé sze tes sze mély ügy fél
ese tén az ál ta la kép zés re ki je lölt al kal ma zott ja, ve ze tõ
tiszt ség vi se lõ je, vagy tag ja ré vén:

ba) az ÚMVP Kép zõ Szer ve zet tel kö tött kép zé si szer zõ -
dés ben fog lalt kép zés ke re té ben tar tott el mé le ti órák nak és
gya kor la ti órák nak kü lön-kü lön leg alább 80%-án iga zol -
tan részt vett;

bb) a kép zé si prog ram ban meg ha tá ro zott be szá mo lá si,
vagy vizs ga kö te le zett sé gé nek ele get tett.

(2) Kép zés ben való rész vé tel re jo go sult az ÚMVP Kép -
zõ Szer ve zet tel kép zé si szer zõ dést kötõ, az (1) be kez dés
b) pont já ban meg ha tá ro zott sze mély (a to váb bi ak ban: kép -
zés ben részt ve võ).

(3) Egy kép zé si szer zõ dés egy kép zés re vo nat koz hat.

(4) A kép zé si szer zõ dé sek az ÚMVP Kép zõ Szer ve zet
éves pro jekt ter vé nek jó vá ha gyá sát kö ve tõ en fo lya ma to -
san köt he tõk. 

(5) Az ügy fél az 1. szá mú mel lék let ben fel so rolt kép zé -
sek te kin te té ben egy kép zés vo nat ko zá sá ban csak egy kép -
zés ben részt ve võ után, egy szer ré sze sül het tá mo ga tás ban. 

(6) Az ügy fél az 1. cél te rü let sze rin ti kép zé sek re vo nat -
ko zó an egy nap tá ri év ben leg fel jebb 4 kép zés re nyújt hat
be tá mo ga tá si és ki fi ze té si ké rel met.

(7) A kép zé si szer zõ dés ben kö te le zõ fel tün tet ni a tá mo -
ga tást igény lõ ügy fél ne vét és re giszt rá ci ós szá mát, mint a
szer zõ dés alap ján a kép zés költ sé ge it vi se lõ ada ta it. Csak
az ügy fél ne vé re ki ál lí tott szám la fo gad ha tó el a jog cím ke -
re té ben.
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A tá mo ga tás mér té ke

5. §

(1) Az egy nap tá ri év ben, egy ügy fél ál tal be nyúj tott ké -
rel mek alap ján meg ál la pít ha tó tá mo ga tás össze ge az
1. cél te rü let re vo nat ko zó an leg fel jebb 275 000 fo rint.

(2) Nem tá mo gat ha tó az a tá mo ga tá si ké re lem, amely
ese tén a tá mo ga tás nem éri el a 10 000 fo rin tot.

(3) Az igény be ve he tõ tá mo ga tás szem pont já ból, egyes
kép zé sek re a kép zé sek ben részt ve võ sze mé lyen ként el -
szá mol ha tó ki adá sok fel sõ ha tár ér té két a 4. szá mú mel lék -
let tar tal maz za. Az ÚMVP Kép zõ Szer ve zet ál tal az ügy fél 
ré szé re ki szám lá zott kép zé si díj e ren de let ben meg ál la pí -
tott el szá mol ha tó ki adás fel sõ ha tár ér té két meg ha la dó ré -
szé re tá mo ga tás nem nyújt ha tó.

(4) Csak a 6. § (4) be kez dés b) pont ja sze rint tel je sí tett
gya kor la ti kép zés re szá mol ha tó el ki adás.

(5) A tá mo ga tás mér té ke az el szá mol ha tó ki adás 100%-a.

A kép zést szol gál ta tó szer ve ze tek

6. §

(1) ÚMVP Kép zõ Szer ve zet le het az a szer ve zet, amely
a) Ma gyar or szá gon vagy más EU tag ál lam ban szék -

hellyel ren del ke zõ, ag rár-szak kép zé si te vé keny sé get foly -
ta tó jogi sze mély, vagy jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi 
tár sa ság, non pro fit szer ve zet, vagy ezek kon zor ci u ma, és

b) a fel nõtt kép zés rõl szó ló 2001. évi CI. tör vény (a to -
váb bi ak ban: 2001. évi CI. tv.) 8. § (1) be kez dé sé ben fog -
lal tak sze rint mun ka erõ-pi a ci fel ké szí tés, fel nõtt ok ta tás
foly ta tá sá ra jo go sult, re giszt rált kép zé si hely, va la mint kü -
lön jog sza bály alap ján fel nõtt kép zé si in téz mény-akk re di -
tá ci ó val ren del ke zik, to váb bá

c) ren del ke zik a me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si,
va la mint a 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 (a to váb bi ak ban: El já rá si tv.) 28–30. §-a 
sze rin ti re giszt rá ci ós szám mal. 

(2) Kon zor ci u mi for má ban mû kö dõ ÚMVP Kép zõ
Szer ve zet ese té ben 

a) leg alább a kon zor ci u mot ve ze tõ part ner nek meg kell
fe lel nie az (1) be kez dés ben, a kép zést vég zõ part ne rek nek
az (1) be kez dés a)–b) pont ja i ban fel so rolt fel té te lek nek;

b) a kon zor ci um ve ze tõ part ne re fe le l az ÚMVP Kép zõ
Szer ve zet e ren de let bõl ere dõ kö te le zett sé ge i nek tel je sí té -
sé ért.

(3) Az ÚMVP Kép zõ Szer ve zet kö te les írás ban be je len -
te ni az (1) be kez dés a)–c) pont ja i hoz kap cso ló dó ada ta i -
ban be kö vet ke zett vál to zá so kat az FVM VKSZI ré szé re, a
vál to zás idõ pont ját kö ve tõ 15 mun ka na pon be lül. 

(4) Az ÚMVP Kép zõ Szer ve zet e ren de let alap ján tá mo -
gat ha tó kép zé sek szol gál ta tá sá ra ak kor jo go sult, ha 

a) a 2. szá mú mel lék let sze rin ti for má ban éven ként kép -
zé si pro jekt ter vet ké szít, ame lyet fe lül vizs gá lat ra be nyújt
az FVM VKSZI-hez tárgy évet meg elõ zõ év szep tem ber
1-jé ig, 2009. évre vo nat ko zó an e ren de let ha tály ba lé pé sét
kö ve tõ 30 na pon be lül;

b) a gya kor la ti kép zés idõ tar ta má nak 100%-át – az OKJ
sze rin ti szak ké pe sí té sek ese té ben leg alább 50%-át – az ál -
ta la biz to sí tott kép zé si hely szí nen és ok ta tó köz re mû kö dé -
sé vel tel je sí ti;

c) mind egyik kép zé sen leg alább 10, leg fel jebb 30, e
ren de let alap ján tá mo ga tás igény be vé te lé re jo go sult ügy -
fél – kép zé si szer zõ dés sel iga zolt – rész vé te lét biz to sít ja;

d) mind egyik kép zé sen csak a 4. § (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott sze mé lyek vesz nek részt;

e) a kép zé se ket sa ját szer ve zés ben bo nyo lít ja le;
f) a kép zé sek meg va ló sí tá sa so rán a kép zé si prog ram ban 

meg ha tá ro zott el mé le ti és gya kor la ti is me re tek tel jes kö rét 
ok tat ja, el vég zi az ab ban elõ írt szá mon ké rést, és elé ge dett -
ség mé rést;

g) a kép zé sek idõ pont ját ha von ta a tárgy hót meg elõ zõ
hó nap 25-ig az ÚMVP Kép zõ Szer ve ze tek in teg rált elekt -
ro ni kus rend sze ré ben rög zí ti;

h) a kép zés sel kap cso la tos rend kí vü li ese mény rõl (kü lö -
nö sen: kény szer szü net, idõ pont-, vagy hely szín-mó do su -
lás) leg alább 3 mun ka nap pal a kép zés ter ve zett nap ja elõtt
te le fo non és – ha ren del ke zik az ügy fél e-ma il cí mé vel –
elekt ro ni kus üze net ben is tá jé koz tat ja a kép zés re je lent ke -
zett ügy fe le ket, és az in for má ci ót rög zí ti az ÚMVP Kép zõ
Szer ve ze tek in teg rált elekt ro ni kus rend sze ré ben;

i) a kép zés rõl a 2001. évi CI. tv. 9. § (2) be kez dé sé ben,
va la mint a 10/A. § c) pont já ban és a kü lön jog sza bály ban
rög zí tett ha la dá si nap lót és e ren de let 3. szá mú mel lék let -
ben meg ha tá ro zott for má ban napi je len lé ti ívet ve zet;

j) a kép zé si pro jekt meg va ló sí tá sá ra meg ál la po dást köt
az FVM VKSZI-vel; 

k) a kép zé si pro jek tet tárgy évet kö ve tõ év már ci us 31-ig
tel je sí ti;

l) a kép zé si pro jekt tel je sí té sé rõl je len tést ké szít az
FVM VKSZI ál tal meg ha tá ro zott for má ban, és tárgy évet
kö ve tõ év má jus 31-ig meg kül di az FVM VKSZI ré szé re.

(5) Az FVM VKSZI az ÚMVP Kép zõ Szer ve zet kép -
zési pro jekt ter vé nek fe lül vizs gá la tát a kép zé si szol gál ta -
tás or szá gos le fe dett sé gé nek biz to sí tá sa és a jog cím éves
tá mo ga tá si ke re te fi gye lem be vé te lé vel el vég zi, szük ség
ese tén az ÚMVP Kép zõ Szer ve zet egyet ér té sé vel a ter vet
mó do sít ja, dönt a jó vá ha gyá suk ról vagy el uta sí tá suk ról,
és a jó vá ha gyott kép zé si pro jekt ter ve ket nyil vá nos ság ra
hoz za.

(6) Az ÚMVP Kép zõ Szer ve zet az éves kép zé si pro jekt
ter vét tárgy év ben mó do sít hat ja az Irá nyí tó Ha tó ság (a to -
váb bi ak ban: IH) ál tal elõ ze te sen írás ban en ge dé lye zett
mó don. A mó do sí tá si ké rel met az FVM-nek cí mez ve, az
FVM VKSZI ré szé re kell meg kül de ni, amely fe lül vizs gá -
lat után dön té si ja vas lat tal to váb bít ja az IH-hoz. 
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(7) Az ÚMVP Kép zõ Szer ve zet a kép zés ben részt ve võ -
vel kö tött kép zé si szer zõ dé sét leg ké sõbb a szer zõ dés kel té -
tõl szá mí tott 15 mun ka na pon be lül rög zí ti az ÚMVP Kép -
zõ Szer ve ze tek elekt ro ni kus nyil ván tar tá si rend sze ré ben.
Az elekt ro ni kus nyil ván tar tá si rend szer csak az ÚMVP
Kép zõ Szer ve zet jó vá ha gyott kép zé si pro jekt jé vel egye -
zõen en ge dé lye zi a kép zé si szer zõ dé sek rög zí té sét.

(8) Amennyi ben az ügy fél az egyes me zõ gaz da sá gi és
ag rár-vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok igény be vé te le ese tén
az elekt ro ni kus ké re lem be nyúj tás al kal ma zá sá ról szó ló
80/2008. (IV. 4.) Korm. ren de let 2. § (5) be kez dé se alap ján 
meg ha tal maz za az ÚMVP Kép zõ Szer ve ze tet, ak kor az el -
vég zi az ügy fél tá mo ga tá si és ki fi ze té si ké rel mé nek ügy -
fél kap un ke resz tül tör té nõ elekt ro ni kus be nyúj tá sát.

(9) Az egy kép zés re meg kö tött kép zé si szer zõ dé sek szá -
mát az FVM VKSZI je len ti az MVH felé a kép zés kez dé si
idõ pont ját kö ve tõ en az elsõ tá mo ga tá si és ki fi ze té si ké re -
lem be nyúj tá si idõ sza kon be lül.

(10) Az ÚMVP Kép zõ Szer ve zet a (4) be kez dés k) pont -
já ban meg ha tá ro zott je len té se alap ján az FVM VKSZI
éven ként ér té ke li a Szer ve zet mun ká ját. Az ér té ke lés ered -
mé nyét meg kül di az IH, az ÚMVP Kép zõ Szer ve zet és a
Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal (a to váb bi ak -
ban: MVH) ré szé re. 

(11) Ha az FVM VKSZI a (7) be kez dés sze rin ti ér té ke -
lés alap ján meg ál la pít ja, hogy az ÚMVP Kép zõ Szer ve zet
va la mely év ben nem tel je sí ti a kép zé si pro jekt ben vál lalt
tá mo ga tott kép zé sek leg alább 50%-át, vagy két egy mást
kö ve tõ év ben leg alább a 70%-át, a kö vet ke zõ év ben nem
köt het meg ál la po dást az ÚMVP Kép zõ Szer ve zet tel. 

(12) Az FVM VKSZI az ál ta la vég zett el len õr zé sek ada -
ta it az MVH ré szé re át ad ja.

A tá mo ga tá si és ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá sa

7. §

(1) Az ügy fél az egye sí tett tá mo ga tá si és ki fi ze té si ké -
rel mét a kép zés be fe je zé sét kö ve tõ en az a)–b) pon tok ban
meg ha tá ro zott be nyúj tá si idõ sza kok ban nyújt hat ja be az
MVH-hoz az MVH ál tal rend sze re sí tett for ma nyom tat vá -
nyon írott for má ban, vagy az egyes me zõ gaz da sá gi és ag -
rár-vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok igény be vé te le ese tén az
elekt ro ni kus ké re lem be nyúj tás al kal ma zá sá ról szó ló
80/2008. (IV. 4.) Korm. ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze -
rint az elekt ro ni kus ûr lap ki töl tõ szol gál ta tás se gít sé gé vel
elõ ál lí tott elekt ro ni kus ûr la pon, ügy fél kap un ke resz tül. Az 
ügy fél kap un ke resz tül tör té nõ ké re lem be nyúj tás ese tén az
egye sí tett tá mo ga tá si és ki fi ze té si ké re lem mel lék le te it
írott for má ban pos tai úton kell be nyúj ta ni az egye sí tett
 támogatási és ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá sá val azo nos
a)–b) pon tok sze rin ti be nyúj tá si idõ szak ban az MVH-hoz.

Az egye sí tett tá mo ga tá si és ki fi ze té si ké rel mek be nyúj tá -
sá nak idõ sza ka: 

a) 2009. év ben
aa) má jus 1-jé tõl 31-ig;
ab) au gusz tus 1-jé tõl 31-ig;
ac) no vem ber 1-jé tõl 30-ig;
b) 2010. év tõl kez dõ dõ en éven te
ba) feb ru ár 1-jé tõl 28-ig;
bb) má jus 1-jé tõl 31-ig;
bc) au gusz tus 1-jé tõl 31-ig;
bd) no vem ber 1-jé tõl 30-ig ter jed.

(2) Az egye sí tett tá mo ga tá si és ki fi ze té si ké re lem hez
csa tol ni kell

a) az ÚMVP Kép zõ Szer ve zet ál tal ki adott iga zo lást,
amely ta nú sít ja, hogy az ügy fél a 4. § (1) be kez dé sé ben
fog lalt kö te le zett sé ge it tel je sí tet te;

b) nem ter mé sze tes sze mély ügy fél ese té ben a ter mé sze -
tes sze mély kép zés re tör té nõ ki je lö lé sé re vo nat ko zó, cég -
sze rû en alá írt do ku men tu mot;

c) az ÚMVP Kép zõ Szer ve zet ál tal ki ál lí tott, az ügy fél
ál tal pén zü gyi leg ren de zett bi zony la tok ügy fél pél dá nyá -
nak má so la tát, va la mint a pénz ügyi tel je sí tést iga zo ló bi -
zony la tok má so la tát;

d) az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap
társ fi nan szí ro zá sá ban meg va ló su ló tá mo ga tá sok igény be -
vé te lé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 23/2007. (IV. 17.)
FVM ren de let 6. § (5) és 15. § (2) be kez dé sé tõl el té rõ en az
ér vé nyes õs ter me lõi iga zol vány, il let ve az egyé ni vál lal ko -
zói iga zol vány egy sze rû má so la tát, de csak az 1. cél te rü let -
hez tar to zó tá mo ga tá si és ki fi ze té si ké re lem ese tén.

(3) A kép zés el szá mol ha tó ki adá sa it iga zo ló szám vi te li
bi zony la to kon fel kell tün tet ni az igény be vett kép zés nek
az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott kód szá mát is.

(4) Egy tá mo ga tá si és ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá si idõ -
szak ban az ügy fél cél te rü le ten ként egy tá mo ga tá si és ki fi -
ze té si ké rel met nyújt hat be. Egy cél te rü le ten be lül, egy tá -
mo ga tá si és ki fi ze té si ké re lem ben több el té rõ kód szám alá
tar to zó kép zés is sze re pel het. A tá mo ga tá si és ki fi ze té si
ké re lem csak a be nyúj tá si idõ sza kot meg elõ zõ en le zá rult,
és a be nyúj tást meg elõ zõ en pén zü gyi leg ren de zett kép zé -
sek re vo nat ko zó an nyújt ha tó be.

(5) Az ÚMVP Kép zõ Szer ve zet a kép zést e ren de let ha -
tály ba lé pé sét kö ve tõ en kezd he ti meg, de nem ko ráb ban a
kép zé si szer zõ dés ha tály ba lé pé sé nek idõ pont já nál. A szer -
zõ dés ha tály ba lé pé sé nek nap ja nem le het ko ráb bi a szer zõ -
dés meg kö té sé nek nap já nál.

(6) Tárgy évi kép zés re vo nat ko zó egye sí tett tá mo ga tá si
és ki fi ze té si ké re lem leg ké sõbb a tárgy évet kö ve tõ év má -
so dik ké re lem be nyúj tá si idõ sza ká ban nyújt ha tó be.

(7) A kép zé sen ve ze tett, a 3. szá mú mel lék let sze rin ti
 jelenléti ívet az MVH hely szí ni el len õr zés ke re té ben el len -
õr zi.
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A tá mo ga tá si és ki fi ze té si ké re lem el bí rá lá sa

8. §

(1) Az MVH az egye sí tett tá mo ga tá si és ki fi ze té si ké rel -
me ket az El já rá si tv. 32. § (1) be kez dés b) pont ja sze rint az
ÚMVP Kép zõ Szer ve zet és az ügy fél kö zött lét re jött kép -
zé si szer zõ dés meg kö té sé nek dá tu ma sze rin ti sor rend
alap ján bí rál ja el az zal, hogy a 2. cél te rü let re be nyúj tott tá -
mo ga tá si és ki fi ze té si ké rel mek a bí rá lat so rán el sõbb sé get
él vez nek. 

(2) Az FVM VKSZI ál tal a kép zés so rán vég zett el len õr -
zé sek tá mo ga tá si jo go sult sá got érin tõ ada ta it az MVH a tá -
mo ga tá si dön tés meg ho za ta la so rán fi gye lem be ve szi.

Jog kö vet kez mé nyek

9. §

Ha az ügy fél nem tesz ele get a 4. § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott kö te le zett sé gé nek, az adott kép zés vo nat -
ko zá sá ban a tá mo ga tás hoz való jo go sult sá ga meg szû nik.

Záró ren del ke zés

10. §

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

Az Eu ró pai Unió jo gá nak való meg fe le lés

11. §

Ez a ren de let az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz -
té si Alap ból (EMVA) nyúj tan dó vi dék fej lesz té si támo -
gatásról szó ló 1698/2005/EK ta ná csi ren de let 20. cikk
a) pont i) al pont já nak, va la mint 21. cik ké nek vég re haj tá sá -
hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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1. szá mú mel lék let a 139/2008. (X. 22.) FVM ren de let hez

Kép zé sek 

A kép zés

kód-
szá ma

meg ne ve zé se

idõ tar ta ma (45 per ces
tan óra)

el mé let gya kor lat

1. cél te rü let: Vá laszt ha tó kép zé sek
Szak ké pe sí tést nem adó kép zé sek

an1 Köl csö nös meg fe lel te tés és a He lyes Me zõ gaz da sá gi és Kör nye ze ti Ál la pot kö ve tel mé nyei 22 –
A kép zés tar tal ma:
1. Köl csö nös meg fe lel te tés 

– cél ja, alap el vei;
– jog sza bá lyi hát te re;
– a kö ve tel mé nyek cso por to sí tá sa, ál ta lá nos is mer te té sük;
– a kö ve tel mé nyek el len õr zé se, jog kö vet kez mé nyek;
– ter mé szet vé del mi kö ve tel mé nyek;
– kör nye zet vé del mi kö ve tel mé nyek;
– ál lat je lö lés és nyil ván tar tás.

2. A He lyes Me zõ gaz da sá gi és Kör nye ze ti Ál la pot elõ írá sai
2.1. Eu ró pai Uni ós jog sza bá lyok ren del ke zé sei, il let ve az azok nak való meg fe le lés
2.2. Elõz mé nyek

– a ko ráb bi évek ben al kal ma zott HMKÁ elõ írá sok;
– a vál toz ta tás szük sé ges sé ge.

2.3. Az új, 2008. év tõl al kal ma zan dó HMKÁ elõ írá sok ról ál ta lá ban
– a sza bá lyo zás ról;
– kik re és hol vo nat ko zik.

2.4. Az uni ós jog sza bály ban meg ha tá ro zott 4 té ma kör és a ha zai 8 HMKÁ elõ írás is mer -
te té se

– ta laj eró zió el le ni vé de lem re vo nat ko zó elõ írá sok;
– ta laj szer ves anyag tar tal má ra vo nat ko zó elõ írá sok;
– ta laj szer ke ze té re vo nat ko zó elõ írá sok;
– mi ni má lis mû ve lés szint jé nek meg õr zé se.

3. Az ag rár szak igaz ga tás rend szer e



an2 Az ag rá ri um ban elõ ál lít ha tó vagy ke let ke zõ bio massza hasz no sí tá sa és el sõd le ges fel -
dol go zá sa

22 –

A kép zés tar tal ma:
– az ener ge ti kai célú bio massza elõ ál lí tás hoz, el sõd le ges fel dol go zás hoz igé nyel he tõ 

tá mo ga tá sok;
– lágy szá rú ener gia nö vé nyek ter mesz té se;
– fás szá rú ener gia nö vé nyek ter mesz té se, és an nak jogi sza bá lyo zá sa;
– a bio massza be gyûj té se, fel hasz ná lá sa, fel dol go zá sa (tü ze lés tech ni ka, pel le tá lás),

kü lö nös te kin tet tel a me zõ gaz da sá gi és kis tér sé gi al kal ma zá sok ra;
– az ag rár szak igaz ga tás rend szer e.

an3 Ak tu á lis nö vény vé del mi is me re tek 15 7
A kép zés tar tal ma:
El mé le ti kép zés

– új nö vény vé dõ sze rek is mer te té se;
– új vé de ke zé si mód sze rek egyes ká ro sí tók el len;
– a hasz ná lat ból ki vont nö vény vé dõ sze rek és he lyet te sí té si le he tõ sé ge ik;
– a nö vény vé de lem öko nó mi á ja;
– nö vény vé del mi elõ re jel zé si in for má ci ók, és azok fel hasz ná lá sa;
– a nö vény vé de lem kör nye zet vé del mi vo nat ko zá sai; 
– az ag rár szak igaz ga tás rend szer e.

Gya kor la ti kép zés
– fon to sabb kór ké pek, kár ké pek, gyom nö vé nyek fel is me ré se;
– per me te zõ gé pek be ál lí tá sa;
– per met lé ké szí té si, ki jut ta tá si szá mí tá sok.

an4 Kis ter me lõi élel mi szer elõ ál lí tás, el sõd le ges fel dol go zás és ér té ke sí tés sza bá lyai 22 –
A kép zés tar tal ma:

– kis ter me lõi élel mi szer-elõ ál lí tás, el sõd le ges fel dol go zás és ér té ke sí tés jogi sza bá -
lyo zá sa;

– élel mi szer hi gi é nia;
– a ter mé kek cso ma go lá sa;
– a jog sza bály ban elõ írt nyil ván tar tá sok ve ze té se;
– a ter mé kek nyo mon kö vet he tõ sé ge;
– az ag rár szak igaz ga tás rend szer e.

an5 Ta laj-táp anyag gaz dál ko dá si terv ké szí té se 15 7
A kép zés tar tal ma:
El mé le ti kép zés

– a nö vé nyek táp anyag fel vé te le;
– a ta laj táp anyag mér le ge és be fo lyá so ló té nye zõi;
– a táp anyag gaz dál ko dás cél ja, fel ada tai, öko nó mi ai vo nat ko zá sai;
– a táp anyag gaz dál ko dá si terv ké szí té sé nek elve, lé pé sei;
– a nit rát-di rek tí va lé nye ge, be tar tá sá nak mód ja;
– az ag rár szak igaz ga tás rend szer e.

Gya kor la ti kép zés
– táp anyag gaz dál ko dá si terv ké szí té se.
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an6 Ag rár vál lal ko zói is me re tek 22 –
A kép zés tar tal ma:
1. A vál lal ko zás (kis vál la lat) stra té gi ai ter ve zé se

– a stra té gia ki ala kí tá sá nak fo lya ma ta;
– a cég tõ ke költ ség ve té se;
– be ru há zá si vál to za tok ér té ke lé se, be ru há zá si dön tés;
– a kis vál lal ko zás éle té re ható koc ká za ti té nye zõk, koc ká zat me ne dzse lés.

2. A vál lal ko zás mû köd te té se
– az üz let fi nan szí ro zá sa;
– költ ség gaz dál ko dás, költ ség elem zés;
– a vál la la ti ho za mok mé ré se, elem zé se;
– egy sze rû sí tett mér leg, ered mény ki mu ta tás;
– a nye re ség nö ve lé sé nek le he tõ sé gei a me zõ gaz da sá gi ter me lés ben;
– fõbb pénz ügyi mu ta tók kép zé se.

3. Üz le ti terv ké szí té se
4. Adó zá si is me re tek
5. Tár sa da lom biz to sí tás
6. Az ag rár szak igaz ga tás rend szer e

an7 Öko ló gi ai gaz dál ko dás 22 –
A kép zés tar tal ma:

– az öko ló gi ai gaz dál ko dás fo gal ma, cél ja, alap el vei;
– az öko ló gi ai nö vény ter mesz tés jel lem zõ tech no ló gi ai ele mei;
– az öko ló gi ai ál lat te nyész tés jel lem zõ tech no ló gi ai ele mei;
– az öko ló gi ai ker té szet jel lem zõ tech no ló gi ai ele mei;
– át ál lás az öko ló gi ai gaz dál ko dás ra;
– öko ló gi ai gaz dál ko dás hoz igény be ve he tõ tá mo ga tá sok;
– az öko ló gi ai gaz dál ko dás jog sza bá lyi hát te re;
– a bio ter mé kek ér té ke sí té si le he tõ sé gei;
– az öko ló gi ai gaz dál ko dás öko nó mi á ja;
– az ag rár szak igaz ga tás rend szer e.

an8 Ter mék ér té ke sí tés le he tõ sé gei, ter me lõi cso por tok ala kí tá sa, he lyi ter mé kek ér té ke sí té se 22 –
A kép zés tar tal ma:

– ter me lõi cso por tok for mái, ala kí tá suk lé pé sei;
– pi ac raj utá si le he tõ sé gek;
– a he lyi ter mé kek mar ke ting je, ér té ke sí té si le he tõ sé gei;
– az ag rár szak igaz ga tás rend szer e.

an9 Al kal ma zott szá mí tás tech ni ka, alap fo kú szá mí tó gép-ke ze lõi is me re tek gaz dál ko dók szá -
má ra. Szak ta nács adá si szol gál ta tá sok igény be vé te le

8 30

A kép zés tar tal ma:
El mé le ti kép zés:

– ál ta lá nos in for ma ti kai is me re tek (hard ver, szoft ver, OP rend sze rek);
– a Word és az In ter net alap szin tû is mer te té se;
– a szak ta nács adá si szol gál ta tá sok igény be vé te le.

Gya kor la ti kép zés:
– a Word hasz ná la ta;
– az In ter net hasz ná la ta (gaz dál ko dók szá má ra hasz nos hon la pok ról in for má ció szer -

zés);
– elekt ro ni kus le ve le zés.
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an10 Jó Me zõ gaz da sá gi Gya kor lat 15 7
A kép zés tar tal ma
El mé le ti kép zés:

– a me zõ gaz da ság és kör nye zet vi szo nya, al kal ma zott me zõ gaz da sá gi gya kor la tok,
EU és ha zai sza bá lyo zá si rend szer, az EMVA ten ge lyei;

– a Jó Me zõ gaz da sá gi Gya kor lat (JMGy) he lye a ter mesz té si rend sze rek ben;
– a JMGy al kal ma zá sa a nö vény ter mesz tés ben;
– ter mõ te rü let ki vá lasz tá sa, ve tés for gó, faj ta ki vá lasz tás;
– ta laj mû ve lés, trá gyá zás, ön tö zés;
– nö vény vé de lem, hul la dék anya gok ke ze lé se;
– be ta ka rí tás és be ta ka rí tás utá ni ke ze lé sek;
– élel mi szer- és ta kar mány biz ton ság, a ter mé kek nyo mon kö ve té se;
– a JMGy al kal ma zá sa az ál lat te nyész tés ben, ál ta lá nos kö ve tel mé nyek, te lep hely, az

ál lo mány nyo mon kö ve té se, nyil ván tar tá si rend sze rek;
– ta kar má nyo zás, ta kar mány gyár tás és tá ro lás, ál lat jó lét, ál lat szál lí tás;
– a JMGy és a me zõ gaz da sá gi mi nõ ség biz to sí tá si rend sze rek kap cso la ta;
– az ag rár szak igaz ga tás rend szer e.

Gya kor la ti kép zés:
– hely zet elem zé sek, gya kor la ti ki vi te le zé sek.

an11 Az in teg rált nö vény ter mesz tés, gyü mölcs ter mesz tés tech no ló gi á ja. 15 7
A kép zés tar tal ma:

– az ag rár szak igaz ga tás rend szer e.
El mé le ti kép zés:
Ál ta lá nos rész:

– az in teg rált gaz dál ko dás fo gal ma;
– az in teg rált nö vény ter mesz tés ha zai sza bá lyo zá sa;
– in teg rált nö vény ter mesz té si cél prog ra mok;
– az in teg rált nö vény ter mesz tés fel té tel rend sze re;
– az in teg rált nö vény ter mesz tés je len tõ sebb ele mei.

Spe ci á lis rész:
– in teg rált szán tó föl di nö vény ter mesz tés;
– in teg rált zöld ség ter mesz tés;
– in teg rált gyü mölcs ter mesz tés.

Gya kor la ti kép zés:
Gaz dál ko dá si nap ló ve ze té se

– mû ve le ti la pok ki töl té se;
– táp anyag-gaz dál ko dá si terv el ké szí té se;
– trá gyá zá si nap ló ki töl té se;
– nö vény vé del mi elõ re jel zé si adat lap ki töl té se;
– per me te zé si nap ló ki töl té se.

an12 A fás szá rú ener gia ül tet vé nyek te le pí té se és ke ze lé se. 22 –
A kép zés tar tal ma:

– az ag rár szak igaz ga tás rend szer e;
– fás szá rú ener gia ül tet vé nyek te le pí té sé re vo nat ko zó jog sza bá lyok;
– a fás szá rú ener gia nö vé nyek ter mesz tés tech no ló gi á ja, be ta ka rí tá sa, tá ro lá sa;
– a bio massza fel hasz ná lá sa ill. fel dol go zá sa (tü ze lés tech ni ka, pel le tá lás).
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an13 Élel mi szer biz ton sá gi is me re tek gaz dál ko dók ré szé re 22 –
A kép zés tar tal ma:

– az élel mi szer biz ton ság fo gal ma, je len tõ sé ge;
– biz to sí tá sá nak le he tõ sé gei a ter mõ föld tõl a fo gyasz tó asz ta lá ig;
– élel mi sze rek mi nõ sé ge, mik ro bi o ló gi ai mi nõ sé ge, meg ha tá ro zó té nye zõi;
– alap- és ada lék anya gok mi nõ sé ge, a kész ter mék mi nõ sé gé re gya ko rolt ha tá sa;
– élel mi sze rek biz ton sá gos elõ ál lí tá sa, cso ma go lá sa, tá ro lá sa, szál lí tá sa, ér té ke sí té se;
– nyo mon kö ve tés biz to sí tá sa az egész ter mék pá lyán;
– rom lást oko zó té nye zõk, élel mi szer-fer tõ zés, étel mér ge zés okai, kö vet kez mé nyei,

meg elõ zé si le he tõ sé gek;
– élel mi szer-elõ ál lí tás hi gi é ni á ja, sze mé lyi hi gi é nia je len tõ sé ge, biz to sí tá sá nak le he -

tõ sé gei az élel mi szer-elõ ál lí tás ban, HACCP;
– gén mó do sí tott élel mi szer rel kap cso la tos in for má ci ók;
– a kis ter me lõi élel mi szer elõ ál lí tás és for gal ma zás jogi sza bá lyo zá sa;
– fo gyasz tó vé de lem cél ja, fel ada ta, je len tõ sé ge, biz to sí tá sá nak le he tõ sé gei;
– az ag rár szak igaz ga tás rend szer e.

an14 Er dõ gaz dál ko dás 22 –
A kép zés tar tal ma:

– az er dõ gaz dál ko dás ke ret rend sze rét je len tõ jog sza bá lyi kör nye zet is mer te té se;
– az erdõ, mint öko szisz té ma;
– alap fo kú dend ro ló gi ai is me re tek;
– az er dõ gaz dál ko dás fenn tart ha tó sá ga;
– er dõ gaz dál ko dói szer ve ze ti for mák;
– er dõ gaz dál ko dó ha tó sá gi nyil ván tar tás ba vé te le;
– er dé sze ti szak sze mély zet al kal ma zá sa;
– er dõ ter ve zés;
– er dõ ne ve lé si, fa ki ter me lé si mó dok is mer te té se;
– er dõ fel újí tás;
– az er dõ gaz dál ko dá si te vé keny ség ha tó sá gi en ge dé lye zé se;
– er dõ te le pí tés;
– ter mé szet kö ze li er dõ gaz dál ko dá si mód sze rek is mer te té se;
– az ag rár szak igaz ga tás rend szer e.

an15 Víz gaz dál ko dás, bel víz vé de lem, me li o rá ció (gaz dá kat érin tõ te rü le te), Víz Ke ret irány elv 
fõ kö ve tel mé nyei

22 –

A kép zés tar tal ma:
1. Me li o rá ció, me zõ gaz da sá gi víz gaz dál ko dás ter mé sze ti té nye zõi

– idõ já rás vál to zás, vál to zé kony ság Ma gyar or szá gon;
– idõ já rá si szél sõ sé gek;
– a klí ma vál to zás tör té nel mi vo nat ko zá sai.

2. A me zõ gaz da sá gi ter me lés ket tõs ve szé lyez te tett sé ge
3. Aszály

– tör té nel mi aszá lyos idõ sza kok;
– aszály ká rok;
– az aszály eny hí té sé nek le he tõ sé gei.

4. Me li o rá ció és az ön tö zés kap cso la ta
– me li o rá ció;
– a me li o rá ció össze te või;
– ha tó sá gi en ge dé lyek;
– a me li o rá ci ós ter vek ta laj vé del mi szem pont ból tör té nõ meg íté lé se;
– a me li o rá ció ki vi te le zé se.

5. Víz gaz dál ko dás
– víz Ke ret irány elv ha zai vég re haj tá sa;
– víz kár el há rí tás, bel víz vé de lem;
   bel víz ál tal ve szé lyez te tett te rü le tek;
   eró zió ál tal ve szé lyez te tett te rü le tek;
   bel víz vé de ke zés sel kap cso la tos fõbb te en dõk;
   bel víz vé de ke zés szer ve ze ti rend je.

6. Ag rár stra té gi ánk
7. Az uni ós csat la ko zás ból adó dó le he tõ sé ge ink
8. Az ag rár szak igaz ga tás rend szer e



an 16 Köz vet len ki fi ze té sek az SPS rend szer ben, ak tu á lis föld ügyi és bir tok ren de zé si kér dé sek 22 –
A kép zés tar tal ma:
1. Az SPS rend szer
2. Ak tu á lis föld ügyi és bir tok ren de zé si kér dé sek

– a ter mõ föld tu laj don jo gá nak meg szer zé se;
– a bir tok ren de zés esz kö zei;
– a ter mõ föld hasz ná la ta és a föld hasz ná la ti nyil ván tar tás;
– a ter mõ föl det érin tõ hasz no sí tá si kö te le zett ség és a par lag fû-men te sí tés;
– a ter mõ föld más célú hasz no sí tá sa.

3. Az ag rár szak igaz ga tás rend szer e
an17 Vad gaz dál ko dá si is me re tek 22 –

A kép zés tar tal ma:
– a vad gaz dál ko dás jog sza bá lyi ke re tei;
– vad gaz dál ko dá si célú élõ hely fej lesz tés és az ÚMVP kap cso la ta;
– ap ró vad gaz dál ko dá si alap is me re tek;
– az ag rár szak igaz ga tás rend szer e.

OKJ sze rin ti szak ké pe sí té sek
ao1 33 621 02 0100 31 01  Arany ka lá szos gazd a a ha tá lyos 

Szak mai és
Vizs ga kö ve tel -

mé nyek ben
meg ha tá ro zott
ma xi má lis kép -
zé si idõ tar tam
min. 30%-a, 

az elõ írt el mé-
le ti-gya kor la ti

óra arányt 
be tart va

ao2 54 621 02 0100 31 01 Me zõ gaz da sá gi vál lal ko zó
ao3 31 521 19 0010 31 03 Ker té sze ti gép ke ze lõ
ao4 31 521 19 0010 31 04 Ma jor gép-ke ze lõ
ao5 31 521 19 0010 31 06 Me zõ gaz da sá gi erõ- és mun ka gép ke ze lõ
ao6 31 521 19 0010 31 07 Me zõ gaz da sá gi ra ko dó gép ke ze lõ
ao7 31 521 19 0010 31 09 Nö vény vé del mi gép ke ze lõ
ao8 31 521 19 0010 31 10 Ön já ró be ta ka rí tó gép ke ze lõ je
ao9 54 621 04 0100 31 02 Nö vény vé dõ és mé reg rak tár-ke ze lõ

ao10 31 623 01 0100 21 03 Mo tor fû rész-ke ze lõ
ao11 31 623 01 0100 31 03 Fa ki ter me lõ
ao12 31 621 05 0000 Mé hész
ao13 31 622 01 0010 31 03 Szõ lõ ter mesz tõ
ao14 31 521 20 0100 31 01 Ál lat te nyész té si gép üze mel te tõ, gép kar ban tar tó
ao15 31 521 20 0100 31 04 Nö vény ter mesz té si gép üze mel te tõ, gép kar ban tar tó 
ao16 54 625 01 0100 31 01 Va dász, vad te nyész tõ
ao17 31 621 04 Ló tar tó és -te nyész tõ
ao18 31 621 04 0001 31 01 Be lo vag ló
ao19 52 621 01 0100 31 01 Bio ál lat-tar tó és te nyész tõ
ao20 52 621 01 0100 31 02 Bio massza-elõ ál lí tó
ao21 52 621 01 0100 31 03 Bio-nö vény ter mesz tõ
ao22 52 621 01 0100 33 01 Öko gaz da

Ha tó sá gi kép zé sek
h1 Me zõ gaz da sá gi von ta tó ve ze tõ kép zés [a 24/2005. (IV. 21.) GKM ren de let ben meg ha tá -

ro zott kö ve tel mé nyek sze rint]
h2 80 órás Nö vény vé del mi Tan fo lyam [szer ve zé se a Ma gyar Nö vény vé dõ Mér nö ki és Nö -

vény or vo si Ka ma rá ról szó ló 2000. évi LXXXIV. tör vény 2. § (3) be kez dé sé nek e) pont -
já ban fog lal tak alap ján a Ma gyar Nö vény vé dõ Mér nö ki és Nö vény or vo si Ka ma rá val
együtt mû kö dés ben tör tén het]

2008/151. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 18903



2. cél te rü let: Kö te le zõ kép zé sek
Me zõ gaz da sá gi üze mek kor sze rû sí té sé hez kap cso ló dó kép zé sek

b1 Be ru há zá sok a szán tó föl di nö vény ter mesz tés ben és a ker té szet ben címû kép zés 14 –
A kép zés tar tal ma:
Ál ta lá nos rész

– a KAP ak tu á lis kér dé sei;
– az SPS rend szer;
– a köl csö nös meg fe lel te tés;
– az ag rár szak igaz ga tás rend szer e;
– a gaz dál ko dás öko nó mi á ja – gaz da sá gos sá gi szá mí tá sok;

Spe ci á lis rész
– jog cím-spe ci fi kus kö te le zett sé gek (mo ni tor ing mu ta tók ki töl té se, 
   üzem ben tar tás stb.);
– ter mény szá rí tók üze mel te té se, ener gia gaz dál ko dá si is me re tek;
– mag tisz tí tás;
– mag tá ro lás (szab vá nyok, el já rá sok a vesz te sé gek csök ken té sé re stb.);
– kap cso ló dó jog sza bá lyok.

b2 Be ru há zá sok az ál lat te nyész tés ben címû kép zés 14 –
A kép zés tar tal ma:
Ál ta lá nos rész

– a KAP ak tu á lis kér dé sei;
– az SPS rend szer;
– a köl csö nös meg fe lel te tés;
– az ag rár szak igaz ga tás rend szer e;
– a gaz dál ko dás öko nó mi á ja – gaz da sá gos sá gi szá mí tá sok;

Spe ci á lis rész
– az el nyert összeg fel hasz ná lá si rend je, jog kö vet kez mé nyek, jog or vos lat;
– az ál lat tar tó te le pek re vo nat ko zó fon to sabb kör nye zet vé del mi sza bá lyok;
– ál lat tar tó te le pi nyil ván tar tá sok sza bá lyos ve ze té se;
– szak ta nács adói szol gál ta tá sok igény be vé te le.

b3 GAZ DA Net címû kép zés 8 30
A kép zés tar tal ma:
Szá mí tás tech ni kai alap is me re tek kel nem ren del ke zõk ré szé re

– jog cím-spe ci fi kus kö te le zett sé gek;
– ál ta lá nos in for ma ti kai is me re tek (hard ver, szoft ver, OP rend sze rek);
– a Word alap szin tû is me re te, hasz ná la ta;
– az In ter net alap szin tû is me re te, hasz ná la ta;
– elekt ro ni kus le ve le zés;
– a Gaz da Net prog ram cso mag hasz ná la ta;

Szá mí tás tech ni kai alap is me re tek kel ren del ke zõk ré szé re
– jog cím-spe ci fi kus kö te le zett sé gek;
– az In ter net, a Word és az Ex cel hasz ná la ta;
– elekt ro ni kus le ve le zés;
– a Gaz da Net prog ram cso mag hasz ná la ta;
– FVM ha tás kö ré be tar to zó ügyek elekt ro ni kus in té zé se;
– elekt ro ni kus esz kö zök al kal ma zá sa a me zõ gaz da ság ban;
– au to ma ti kus mé rõ esz kö zök al kal ma zá sa a me zõ gaz da ság ban;
– me zõ gaz da sá gi cél szoft ve rek tí pu sai, al kal ma zá si le he tõ sé gei;
– vál la lat irá nyí tá si rend sze rek.
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b4 Éve lõ ül tet vé nyek te le pí té se címû kép zés 14 –
A kép zés tar tal ma:
Ál ta lá nos rész

– a KAP ak tu á lis kér dé sei;
– az SPS rend szer;
– a köl csö nös meg fe lel te tés;
– az ag rár szak igaz ga tás rend szer e;
– a gaz dál ko dás öko nó mi á ja – gaz da sá gos sá gi szá mí tá sok;

Spe ci á lis rész (bio massza)
– a 71/2007. (VII. 27.) FVM ren de let hez kap cso ló dó kö te le zett sé gek;
– a 72/2007. (VII. 27.) FVM ren de let hez kap cso ló dó kö te le zett sé gek;
– a lágy szá rú ener gia nö vé nyek ter mesz té se;
– a fás szá rú ener gia nö vé nyek ter mesz té se, kap cso ló dó jog sza bá lyok;
– a bio massza fel hasz ná lá sa ill. fel dol go zá sa (tü ze lés tech ni ka, pel le tá lás).

Spe ci á lis rész (gyü mölcs ül tet vé nyek)
– a 75/2007. (VII. 27.) FVM ren de let hez kap cso ló dó kö te le zett sé gek;
– az ül tet vény ápo lá sa ter mõ re for du lá sig (gya ko ri prob lé mák);
– az ül tet vény fenn tar tá sá nak kör nye zet vé del mi kö ve tel mény;
– az ön tö zés mód jai és gaz da sá gos sá ga;
– ter mék ér té ke sí té si le he tõ sé gek.

b5 A fia tal me zõ gaz da sá gi ter me lõk el in dí tá sa címû kép zés 14 –
A kép zés tar tal ma:

Ál ta lá nos rész
– a KAP ak tu á lis kér dé sei;
– az SPS rend szer;
– a köl csö nös meg fe lel te tés;
– az ag rár szak igaz ga tás rend szer e;
– a gaz dál ko dás öko nó mi á ja – gaz da sá gos sá gi szá mí tá sok;

Spe ci á lis rész:
– az el nyert összeg fel hasz ná lá si rend je, a gaz da ság mû kö dé sé vel kap cso la tos bi -

zony la tok sza bá lyos ve ze té se, szank ci ók, jog or vos la ti le he tõ sé gek;
– az üz le ti terv meg va ló su lá sá nak nyo mon kö ve té se;
– for rás be vo nás le he tõ sé gei, hi tel fel vé tel;
– pi ac raj utá si le he tõ sé gek;
– szak ta nács adá si szol gál ta tá sok igény be vé te le.

b6 Me zõ gaz da sá gi ter mé kek ér ték nö ve lé se 14 –
A kép zés tar tal ma:

Ál ta lá nos rész
– a KAP ak tu á lis kér dé sei;
– az SPS rend szer;
– a köl csö nös meg fe lel te tés;
– az ag rár szak igaz ga tás rend szer e;
– a gaz dál ko dás öko nó mi á ja – gaz da sá gos sá gi szá mí tá sok;

Spe ci á lis rész
– ter me lõi együtt mû kö dé sek;
– élel mi szer biz ton sá gi is me re tek.
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b7 A szer ke zet át ala kí tás alatt álló fé lig ön el lá tó gaz da sá gok tá mo ga tá sa címû kép zés 14 –
A kép zés tar tal ma:

Ál ta lá nos rész
– a KAP ak tu á lis kér dé sei;
– az SPS rend szer;
– a köl csö nös meg fe lel te tés;
– az ag rár szak igaz ga tás rend szer e;
– a gaz dál ko dás öko nó mi á ja – gaz da sá gos sá gi szá mí tá sok;

Spe ci á lis rész:
– az el nyert tá mo ga tá si összeg fel hasz ná lá si rend je;
– az üz le ti terv meg va ló su lá sá nak nyo mon kö ve té se;
– az igény lés mód ja, szü ne tel te té se, vissza lé pés a tá mo ga tás tól;
– jog or vos la ti le he tõ sé gek (vis ma jor).

b8 Ag rár- kör nye zet gaz dál ko dá si ki fi ze té sek címû kép zés 14 –
A kép zés tar tal ma:

1. Ál ta lá nos kér dé sek, jog sza bá lyok, el já rás rend
– ag rár-kör nye zet gaz dál ko dás Ma gyar or szá gon (a ko ráb bi évek ta pasz ta la tai);
– mi ni mum kö ve tel mé nyek az AKG-ban;
– az AKG jog sza bá lyi kö ve tel mé nyei;
– el já rás ren di kér dé sek (pl. rész le ges vissza vo nás, kö te le zett sé gá ta dás, örök lés);
– hely szí ni el len õr zés, jog kö vet kez mé nyek;

2. Ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si cél prog ra mok
– szán tó föl di cél prog ra mok;
– ül tet vé nyes gaz dál ko dás;
– gyep gaz dál ko dás;
– vi zes élõ he lye ken tör té nõ gaz dál ko dás.

3. Ta laj táp anyag-gaz dál ko dás
4. Az ag rár-kör nye zet gaz dál ko dás hoz kap cso ló dó egyéb kér dé sek

– a Gaz dál ko dá si Nap ló ve ze té se;
– a kü lön bö zõ tá mo ga tá sok együt tes fel vé te lé nek le he tõ sé gei;
– az Ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si In for má ci ós Rend szer (AIR).

5. Az ag rár szak igaz ga tás rend szer e
b9 Er dõ-kör nye zet vé del mi ki fi ze té sek címû kép zés 14 –

A kép zés tar tal ma:

1. A ter mé szet kö ze li er dõ gaz dál ko dás fel té tel rend sze re
– az er dõ gaz dál ko dás fenn tart ha tó sá ga;
– az er dõ gaz dál ko dá si szem lé let, gya kor lat vál to zá sai;
– jogi sza bá lyo zás;
– ter mé szet vé de lem és er dõ gaz dál ko dás kap cso la ta;
– spe ci á lis er dõ gaz dál ko dás vé dett te rü le te ken. 

2. Az er dõ-kör nye zet vé del mi cél prog ra mok
– a cél prog ra mok elõ írá sa i nak rész le tes is mer te té se;
– a leg ked ve zõbb cél prog ra mok ki vá lasz tá sá nak szem pont jai;
– el já rás ren di kér dé sek (pl. tá mo ga tás igény lé se, rész le ges vissza vo nás, kötelezett -

ségátadás, örök lés);
– hely szí ni el len õr zés, jog kö vet kez mé nyek.

3. Az er dõ-kör nye zet vé del mi in téz ke dés és más tá mo ga tá si le he tõ sé gek kap cso la ta a
 különbözõ tá mo ga tá sok együt tes igény be vé te lé nek le he tõ sé gei
4. Az ag rár szak igaz ga tás rend szer e
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b10 Na tu ra 2000 ki fi ze té sek címû kép zés 14 –
A kép zés tar tal ma:

1. Ál ta lá nos is me re tek a ter mé szet vé de lem rõl és a Na tu ra 2000 te rü le tek rõl
– ter mé szet vé del mi alap is me re tek;
– a me zõ gaz da ság kulcs sze re pe a kör nye zet- és ter mé szet vé de lem ben;
– a ha zai ter mé szet vé de lem mû kö dé se;
– az EU öko ló gi ai há ló za ta: a Na tu ra 2000 há ló zat be mu ta tá sa;
– jogi sza bá lyo zás;
– a Na tu ra 2000 te rü le te ken elõ for du ló kö zös sé gi és ki emelt kö zös sé gi je len tõ sé gû

élõ he lyek, va la mint a nö vény- és ál lat fa jok be mu ta tá sa.
2. A Na tu ra 2000 gyep te rü le te ken tör té nõ gaz dál ko dás hoz
3. Az ag rár szak igaz ga tás rend szer e

b11 Ön tö zé si, me li o rá ci ós és egyéb víz gaz dál ko dá si lé te sít mény-fej lesz tés [a 34/2008. (III. 27.)
FVM ren de let sze rin ti 2.1 és 3.1 cél te rü let] címû kép zés

14 –

A kép zés tar tal ma:

Ál ta lá nos rész
– a KAP ak tu á lis kér dé sei;
– az SPS rend szer;
– a köl csö nös meg fe lel te tés;
– az ag rár szak igaz ga tás rend szer e;
– a gaz dál ko dás öko nó mi á ja – gaz da sá gos sá gi szá mí tá sok.

Spe ci á lis rész
– jog cím-spe ci fi kus kö te le zett sé gek (mo ni tor ing mu ta tók ki töl té se, üzem ben tar tás

stb.);
– ki fi ze tés igény lés el já rá si rend je;
– szak sze rû üze mel te tés, kar ban tar tás.

Szak mai rész
Ön tö zés ter mé sze ti té nye zõi

– idõ já rás-vál to zás, vál to zé kony ság Ma gyar or szá gon;
– idõ já rá si szél sõ sé gek;
– a klí ma vál to zás tör té nel mi vo nat ko zá sai;

A me zõ gaz da sá gi ter me lés ket tõs ve szé lyez te tett sé ge
Aszály

– tör té nel mi aszá lyos idõ sza kok;
– aszály ká rok;
– az aszály eny hí té sé nek le he tõ sé gei;

Ön tö zés
– ön tö zés re víz jo gi lag en ge dé lye zett te rü le tek;
– ön tö zött te rü le tek;
– fel hasz nált víz mennyi ség.
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2. szá mú mel lék let a 139/2008. (X. 22.) FVM ren de let hez

Kép zé si pro jekt terv

Az ÚMVP Kép zõ szer ve zet neve:

a 6. § (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti 
re giszt rá ci ós szá ma:

.......... évre ter ve zett kép zé sek

Sor szá ma a kép zé si
pro jekt ben1 Kód szá ma Meg ne ve zé se Idõ pont ja (hó nap) Hely szí ne

Ter ve zett költ sé ge (ft/fõ)

15 fõ részt ve võ 
ese tén

25 fõ részt ve võ 
ese tén

1 A kép zé se ket a pro jekt ben ter ve zett kez dé si idõ pont juk sor rend jé ben fo lya ma to san szá moz ni kell 1-tõl kez dõ dõ en, amely hez / jel lel a tárgy év utol só két
szám je gyét kell hoz zá ten ni (pl. 2009-ben az 5. kép zés sor szá ma: 5/09).

A táb lá zat so ra i nak szá ma igény sze rint bõ vít he tõ.

3. szá mú mel lék let a 139/2008. (X. 22.) FVM ren de let hez 

Je len lé ti ív
(na pon ként a kép zés meg kez dé se elõtt ki töl ten dõ; ki vé ve: az ok ta tást vég zõk neve, 

alá írá sa ro va to kat az ok ta tó az na pi elsõ ta ní tá si órá ja elõtt kell ki töl te ni)

A kép zést szer ve zõ ÚMVP Kép zõ Szer ve zet neve:
A kép zés meg ne ve zé se:
A kép zés sor szá ma a kép zé si pro jekt ben:
A kép zés he lye, idõ pont ja: …………………., ……. év ……… hó ……… nap
Az ok ta tást vég zõk:

....... órá tól ........... órá ig Ok ta tó neve Ok ta tó alá írá sa
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A kép zé sen részt ve võk:

Ügy fél neve Ügy fél reg. szá ma
Részt ve võ sze mély 

neve
Részt ve võ sze mély 

alá írá sa

(Szük ség ese tén a so rok szá ma nö vel he tõ.)

4. szá mú mel lék let a 139/2008. (X. 22.) FVM ren de let hez 

A tá mo ga tá si alap ként el szá mol ha tó ki adá sok fel sõ ha tár ér té ke

Meg ne ve zés Szak ké pe sí tést nem adó kép zés Ft/fõ OKJ sze rin ti kép zés és ha tó sá gi kép zés Ft/fõ

tan fo lya mi lét szám
10–19

tan fo lya mi lét szám
20–30

tan fo lya mi lét szám
10–19

tan fo lya mi lét szám
20–30

el mé le ti óra (tar tal maz za 
a szak ké pe sí tést nem adó 

kép zé sek ese tén az ok ta tá si 
se géd let költ sé ge it is)

1 100 900 500 400

gya kor la ti óra 1 300 1 200 600 500

szer ve zé si ktg 5 000 5 000 5 000 5 000

vizs ga költ ség – – 30 000 30 000

A tan fo lya mi lét szám alatt az adott kép zés re vo nat ko zó an meg kö tött kép zé si szer zõ dé sek szá mát kell ér te ni.
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A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
26/2008. (X. 22.) KvVM

ren de le te

a He ve si Fü ves Pusz ták Táj vé del mi Kör zet
bõ ví té sé rõl 

A ter mé szet vé del mé rõl szó ló 1996. évi LIII. tör vény
85. § b) pont já ban – a 24. § (1) be kez dés a) pont já ban fog -
lal tak sza bá lyo zá sá ra – ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és hatás -
körérõl szó ló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – az
er dõk re vo nat ko zó an a föld mû ve lés ügyi és vidékfejlesz -
tési mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 162/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1. § g) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kör ében el já ró föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

Vé det té nyil vá ní tom és a He ve si Fü ves Pusz ták Táj vé -
del mi Kör zet lé te sí té sé rõl szó ló 9/1993. (III. 9.) KTM ren -
de let tel (a to váb bi ak ban: R.) vé det té nyil vá ní tott He ve si
Fü ves Pusz ták Táj vé del mi Kör zet hez csa to lom az 1. mel -
lék let ben fel so rolt in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mú, 
össze sen 2427,4 hek tár ki ter je dé sû te rü le tet.

2. §

A vé det té nyil vá ní tás cél ja a He ves-Bor so di Sík ság ere -
de ti ál la po tát rep re zen tá ló pusz tai nö vény tár su lá sok és a
hoz zá juk kap cso ló dó ál lat kö zös sé gek élet fel té te le i nek, el -
sõ sor ban a tú zok és a rit ka ra ga do zó ma da rak élõ he lyé nek
vé del me, a te rü let vál to za tos, mo za i kos élõhelyegyüttesé -
nek meg óvá sa. A vé det té nyil vá ní tás cél ja to váb bá a He -
ves-Bor so di Sík ság ra jel lem zõ táj ké pi ér té kek meg õr zé se,
va la mint a te rü let ter mé szet vé del mi célú be mu ta tá sa.

3. §

A He ve si Fü ves Pusz ták Táj vé del mi Kör zet bõ ví té si te -
rü le té nek ter mé szet vé del mi ke ze lé sét az R.-ben meg ha tá -
ro zott ter mé szet vé del mi ke ze lé si terv nek meg fe le lõ en kell 
vé gez ni.

4. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

(2) Az R. 1. szá mú mel lék le te he lyé be a 2.  mel lék let lép.

(3) Ha tá lyát vesz ti az R. 2. szá mú mel lék let 3.2.2. Lá to -
ga tás címû al pont já nak má so dik fran cia be kez dé se.

(4) Az R. 2. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ 3.2.3. al pont -
tal egé szül ki:

„3.2.3. Te rü let és föld hasz ná lat
– A már meg lé võ lé te sít mé nyek fenn tar tá sá val és fej -

lesz té sé vel össze füg gõ te vé keny sé gek az 1. pont ban meg -
ha tá ro zott cél ki tû zé sek kel össz hang ban to vább foly tat ha -
tók.”

Sza bó Imre s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

1. mel lék let
a 26/2008. (X. 22.) KvVM ren de let hez

A He ve si Fü ves Pusz ták Táj vé del mi Kör zet bõ ví té si
te rü le té nek in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mai

Átány
0158, 0159, 0160/1, 0160/2, 0160/3, 0161/13, 0161/15,

0161/23, 0161/24, 0161/25, 0161/26, 0161/27, 0161/28,
0161/29, 0161/30, 0161/31, 0161/32, 0161/33, 0161/34,
0169, 0184, 0185/1, 0185/2, 0185/3, 0185/4, 0185/5,
0185/6, 0185/7, 0185/8, 0185/9, 0185/10, 0185/11,
0185/12, 0192, 0193/2, 0197/2, 0197/3, 0197/4, 0197/5,
0197/6, 0197/7, 0197/8, 0197/9, 0198/1, 0199/2, 0199/7,
0202, 0203/1, 0203/2, 0203/3, 0203/4, 0211/5, 0211/6,
0254, 0255, 0256, 0257, 0258, 0259, 0262, 0263/2,
0263/3, 0263/4, 0263/5, 0264/1, 0264/3, 0264/4, 0264/5,
0264/6, 0264/7, 0265, 0266/1, 0266/2, 0266/3, 0266/4,
0266/5, 0266/6, 0266/7, 0267, 0268/1, 0268/2, 0268/3,
0268/4, 0269, 0270, 0271/1, 0271/2, 0271/3, 0271/4,
0271/5, 0271/6, 0271/7, 0271/8, 0271/10, 0271/11,
0274/1, 0274/3, 0275, 0276, 0280/2, 0280/3, 0280/4,
0280/5, 0282/1, 0282/2, 0310, 0316, 0317/3, 0317/4,
0318, 0319/3, 0325, 0328/2

Be se nyõ te lek
063/1, 063/2, 063/3, 063/4, 063/5, 063/6, 063/7, 063/8,

063/9, 063/10, 065/1, 065/2, 065/3, 065/4, 065/5, 065/6,
065/7

Dor mánd
046, 063/2, 063/3

Er dõ te lek
0198/3, 0203, 0204/1, 0204/2, 0205, 0206/114,

0206/115, 0208, 0209, 0211/1, 0211/2, 0211/3, 0211/4,
0211/5, 0212, 0223, 0229/1, 0229/2, 0229/3, 0229/4,
0231, 0233

Komp olt
093/1, 093/2, 094/1, 095, 096, 097/1, 0102/2, 0132/1
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Köm lõ
0155/33, 0155/34, 0155/35, 0155/36, 0159, 0162, 0164, 

0170, 0175/17, 0175/18, 0175/21, 0175/24, 0175/25,
0175/26, 0175/28

Nagy út
073, 091/1, 091/2, 092, 0100/1, 0115/19, 0143/1,

0143/12, 0158/13, 0159, 0160/2, 0160/3, 0160/5, 0160/6,
0161, 0163/2, 0174/3, 0176/2, 0182/8, 0188, 0189, 0190

Po rosz ló
02/2, 0114/39, 0114/40, 0140, 0144/8, 0144/9, 0154/2,

0167/1, 0167/3, 0167/4, 0167/5, 0167/6, 0167/7, 0167/8,
0167/9, 0167/10, 0167/11, 0167/12, 0167/13, 0167/14,
0167/15, 0167/16, 0167/18, 0167/19, 0167/20, 0167/21,
0167/22, 0167/23, 0167/24, 0167/25, 0167/26, 0167/27,
0167/28, 0167/29, 0197/1, 0197/4, 0197/14, 0197/15,
0197/19, 0197/20, 0197/27, 0198, 0199, 0200, 0201,
0203, 0205/1, 0205/3, 0205/4, 0205/5, 0205/6, 0205/7,
0205/11, 0205/12, 0205/13, 0206, 0207/1, 0207/2, 0207/3, 
0207/4, 0207/5, 0219/8, 0256, 0259/2, 0259/3, 0259/5,
0259/6, 0261, 0262/4, 0262/5, 0262/6, 0267/1, 0267/2,
0268, 0273/2, 0273/3, 0273/4, 0273/5, 0273/6, 0273/7,
0273/8, 0273/9, 0273/10, 0273/11, 0273/12, 0273/13,
0273/14, 0273/15, 0274/1, 0274/2, 0278/1, 0278/2, 0282,
0291/2, 0291/3, 0291/5, 0291/6, 0292/1, 0292/2, 0292/3,
0292/4, 0292/5, 0294, 0300, 0301/15, 0301/16, 0301/17,
0301/18, 0301/19, 0301/20, 0301/21, 0301/22, 0301/23,
0301/24, 0301/25, 0301/26, 0301/27, 0301/28, 0301/30,
0301/31, 0301/32, 0301/33, 0301/34, 0301/35, 0301/38,
0301/39, 0301/40, 0301/41, 0301/42, 0337, 0377/12,
0377/13, 0378/4, 0382/2

Tar na zsa dány
072/2, 075, 091/2, 093, 094, 0105

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok az
 európai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi ren del te -
té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl szó ló 45/2006.
(XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Na tu ra 2000 te rü let nek
mi nõ sül nek.

2. mel lék let 
a 26/2008. (X. 22.) KvVM ren de let hez

[1. szá mú mel lék let 
a 9/1993. (III. 9.) KTM ren de let hez]

A He ve si Fü ves Pusz ták Táj vé del mi Kör zet
te rü le té nek in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mai

Átány
059/2, 059/4, 059/5, 059/6, 059/7, 060, 062, 063/2,

063/3, 063/4, 063/5, 063/6, 064, 067/2, 067/7, 068, 073/1,
073/2, 074, 075/1, 075/2, 075/3, 076, 077, 080, 081/1,

081/2, 081/3, 081/4, 081/5, 081/6, 081/7, 081/8, 081/9,
081/10, 081/12, 081/13, 081/14, 081/15, 082, 083, 084,
085/1, 085/2, 086, 090/1, 090/2, 090/3, 090/4, 095, 096,
097, 0115, 0116/1, 0116/2, 0116/3, 0116/4, 0116/5,
0116/7, 0116/8, 0116/9, 0116/10, 0116/11, 0116/12, 0120, 
0121/3, 0121/5, 0121/6, 0121/7, 0121/8, 0121/9, 0122,
0123/3, 0123/4, 0123/5, 0123/6, 0124, 0129/1, 0129/2,
0129/3, 0129/4, 0129/5, 0129/6, 0129/7, 0129/8, 0129/9,
0129/10, 0129/11, 0129/12, 0130, 0131/1, 0131/3, 0131/4, 
0131/5, 0131/6, 0131/7, 0131/8, 0131/9, 0131/10,
0131/11, 0131/13, 0131/14, 0131/15, 0131/16, 0131/17,
0132, 0139, 0143, 0145, 0146/1, 0146/2, 0146/3, 0147/1,
0147/2, 0147/3, 0148

Bo co nád

02/6, 02/7, 03, 08/2, 08/4, 08/5, 08/6, 08/7, 08/9, 08/10,
08/11, 08/12, 08/13, 010/2, 011, 012/1, 012/2, 012/3, 028,
029/4, 029/5, 029/6, 029/7, 029/8, 029/9, 029/10, 030,
031/2, 031/3, 031/4, 031/5, 031/6, 031/7, 031/8, 031/9,
031/10, 031/11, 033, 034/2, 034/5, 034/12, 034/13,
034/14, 034/16, 034/17, 034/18, 034/20, 034/21, 034/22,
034/23, 034/24

Dor mánd

063/4, 064, 065, 066, 073, 074/1, 078, 079/2, 081, 082,
083, 084, 085, 086, 087, 088, 090, 091, 093/1, 093/2,
093/3, 093/4, 093/5, 094, 095, 096, 0100, 0101, 0102,
0103/2, 0103/3, 0103/4, 0103/6, 0103/7, 0103/8, 0103/9,
0103/10, 0103/11, 0103/12, 0103/13, 0103/15, 0103/16,
0103/17, 0103/18, 0103/19, 0104/1, 0104/2, 0104/3,
0104/4, 0104/5, 0105, 0107/3, 0107/4, 0107/5, 0108/11,
0108/12, 0108/13, 0108/14, 0108/15, 0108/16, 0108/17,
0108/18, 0108/19, 0110, 0111, 0113, 0114/3, 0114/4,
0114/5, 0114/6, 0114/7, 0114/8, 0114/9, 0114/10,
0114/11, 0114/12, 0114/13, 0114/14, 0114/15, 0122,
0127/1, 0127/2, 0127/3, 0127/4, 0127/5, 0127/6, 0127/7,
0127/8, 0127/9, 0127/10, 0127/11, 0127/12, 0127/13,
0127/14, 0127/15, 0127/16, 0127/17, 0127/18, 0127/19,
0127/20, 0127/21, 0127/22, 0127/23, 0127/24, 0127/25,
0127/26, 0127/27, 0127/28, 0127/29, 0127/30, 0127/31,
0127/32, 0127/33, 0127/34, 0127/35, 0127/36, 0127/37,
0127/38, 0127/39, 0127/40, 0127/41, 0127/42, 0127/43,
0127/44, 0127/45, 0127/46, 0127/47, 0127/48, 0127/49,
0127/50, 0127/51, 0127/52, 0127/53, 0127/54, 0127/55,
0127/56, 0127/57, 0127/58, 0127/59, 0127/60, 0127/61,
0127/62, 0127/63, 0127/64, 0127/65, 0127/66, 0127/67,
0127/68, 0127/69, 0127/70, 0127/71, 0127/72, 0127/73,
0127/74, 0127/75, 0127/76, 0127/77, 0127/78, 0127/79,
0127/80, 0127/81, 0127/82, 0127/83, 0127/84, 0127/85,
0127/86, 0127/87, 0127/88, 0127/89, 0127/90, 0127/91,
0127/92, 0127/93, 0127/94, 0127/95, 0127/96, 0127/97,
0127/98, 0127/99, 0127/100, 0127/101, 0130, 0131/1,
0131/2, 0131/3, 0131/4, 0131/6, 0131/7, 0131/8, 0131/9,
0131/10, 0131/11, 0131/12, 0131/13, 0131/15, 0131/16,
0131/17, 0131/18, 0131/19, 0131/20, 0131/21, 0131/22,
0131/23, 0131/24, 0131/25, 0131/26, 0131/29, 0131/30,
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0131/31, 0131/32, 0131/33, 0131/34, 0131/35, 0131/36,
0131/37, 0131/38, 0131/39, 0131/40, 0131/41, 0131/42,
0131/43, 0131/44, 0131/45, 0131/46, 0131/47, 0131/48,
0131/49, 0131/50, 0131/51, 0131/52, 0131/53, 0131/54,
0131/55, 0131/56, 0131/57, 0131/58, 0131/59, 0131/60,
0131/61, 0131/62, 0131/63, 0138, 0145, 0148, 0149/12,
0149/14, 0149/15, 0149/16, 0149/17, 0149/18, 0149/19,
0149/20, 0149/21, 0149/22, 0149/23, 0149/24, 0149/25,
0149/26

Er dõ te lek

030/17, 030/21, 032, 049/16, 053/4, 0102/1, 0102/2,
0102/4, 0102/5, 0102/6, 0102/7, 0102/8, 0102/9, 0102/10,
0102/11, 0102/12, 0121, 0126, 0128, 0130, 0137, 0138,
0139, 0140/1, 0140/2, 0141, 0142/1, 0142/2, 0142/3,
0142/4, 0142/5, 0142/6, 0142/7, 0142/8, 0142/9, 0142/10,
0142/11, 0142/12, 0142/13, 0142/14, 0142/15, 0142/16,
0142/17, 0142/18, 0142/19, 0142/20, 0142/21, 0142/22,
0142/23, 0142/24, 0142/25, 0142/26, 0142/27, 0142/28,
0142/29, 0142/30, 0142/31, 0142/32, 0142/33, 0142/34,
0142/35, 0142/36, 0142/37, 0142/38, 0142/39, 0142/40,
0142/41, 0142/42, 0142/43, 0142/44, 0142/45, 0142/46,
0142/47, 0142/48, 0142/49, 0142/50, 0142/51, 0142/52,
0142/53, 0142/54, 0142/55, 0142/56, 0142/57, 0142/58,
0142/59, 0142/60, 0142/61, 0143, 0144/1, 0144/2, 0144/3, 
0144/4, 0144/5, 0144/6, 0144/7, 0144/8, 0144/9, 0144/10,
0144/11, 0144/12, 0144/13, 0144/14, 0144/15, 0144/16,
0144/17, 0144/18, 0144/19, 0144/20, 0144/21, 0144/22,
0144/23, 0144/24, 0144/25, 0144/26, 0144/27, 0144/28,
0144/29, 0144/30, 0144/31, 0144/32, 0144/33, 0144/34,
0144/35, 0144/36, 0144/37, 0144/38, 0144/39, 0144/40,
0144/41, 0144/42, 0144/43, 0144/44, 0144/45, 0144/46,
0144/47, 0144/48, 0144/49, 0144/50, 0144/51, 0144/52,
0144/53, 0144/54, 0144/55, 0144/56, 0144/57, 0144/58,
0144/59, 0144/60, 0145, 0146/1, 0146/2, 0146/3, 0149,
0150, 0151, 0152/1, 0152/3, 0152/4, 0152/5, 0152/6,
0153, 0154/1, 0154/2, 0154/3, 0155, 0156, 0157, 0159,
0160/1, 0160/2, 0160/3, 0162, 0177, 0179/1, 0179/3,
0179/4, 0179/5, 0179/6, 0180, 0193, 0194/1, 0194/2,
0194/3, 0195, 0196, 0198/2, 0200/1

Erk

053, 054/3, 054/11, 055, 056/1, 056/2, 056/3, 056/4,
056/5, 056/6, 056/7, 058/2, 064, 065/3, 065/4, 065/5,
065/6, 065/7, 066, 067, 068, 069, 070/2, 070/3, 070/4,
070/5, 070/6, 070/7, 070/8, 070/9, 070/10, 070/11, 070/12, 
070/13, 070/14, 070/15, 070/16, 070/17, 070/18, 071,
072/1, 072/2, 073, 074/1, 074/2, 075, 076/5, 076/6, 076/8,
076/9, 076/11, 076/13, 076/15, 076/16, 076/17, 076/18,
076/19, 076/20, 076/21, 076/22, 076/23, 076/24, 076/25,
076/26, 076/27, 076/28, 076/29, 076/30, 076/31, 076/32,
076/33, 076/34, 076/35, 076/36, 076/37, 076/38, 076/39,
076/40, 076/41, 076/42, 076/43, 076/44, 076/45, 076/46,
076/47, 076/48, 076/49, 076/50, 076/51, 076/52, 076/53,
077, 078/3, 078/4, 078/5, 078/6, 078/7, 078/8, 078/9,
078/10, 078/11, 078/12, 081, 082, 083

Fü ze sa bony
0203/35, 0205

He ves
0957/5, 0984/46, 0984/47, 0984/48, 0984/55, 0984/56,

0985/1, 0986/3, 0986/7, 0986/8, 0986/9, 0986/10,
0986/11, 0986/12, 0986/13, 0986/14, 0986/15, 0986/16,
0986/17, 0986/18, 0986/19, 0987/1, 0988/4, 0988/5,
0988/6, 0988/7, 0988/8, 0988/9, 0988/10, 0988/12,
0988/13, 0988/14, 0990, 01039/2, 01043, 01052/2,
01052/3, 01052/4, 01052/5, 01052/6, 01054/4, 01055/2,
01055/3, 01055/4, 01055/5, 01055/6, 01055/7, 01055/8,
01055/9, 01055/10, 01055/11, 01056/2, 01056/3,
01056/4, 01056/5, 01056/6, 01056/14, 01056/15,
01056/16, 01056/17, 01056/18, 01056/19, 01056/20,
01056/21, 01056/22, 01056/23, 01059, 01060/3, 01060/4,
01074/16, 01074/17, 01074/18, 01074/19, 01074/20,
01074/21, 01074/22, 01074/23, 01076/29, 01076/30,
01076/31, 01076/32, 01076/33, 01081/3, 01081/4,
01081/6, 01081/7, 01082, 01088, 01089/1, 01089/2,
01090, 01091/7, 01093

He ves ve ze kény
013, 022/1, 022/2, 024/5, 024/6, 024/7, 024/8, 024/9,

024/10, 024/11, 024/12, 024/13, 024/14, 024/15, 024/16,
024/17, 025, 026/2, 026/4, 026/5, 026/6, 026/7, 026/9,
026/10, 026/11, 026/12, 026/13, 026/14, 026/15, 026/17,
026/18, 026/19, 026/21, 026/22, 026/23, 026/24, 026/25,
026/26, 026/27, 026/28, 027, 031/2, 031/4, 032/1, 032/3,
033/2, 033/4, 033/5, 033/6, 033/7, 033/9, 033/10, 033/11,
033/12, 033/13, 033/14, 033/15, 033/16, 033/17, 033/18,
033/19, 033/20, 033/21, 033/22, 033/23, 033/24, 033/25,
033/27, 033/28, 033/30, 033/31, 033/32, 033/33, 033/35,
033/36, 033/37, 033/38, 033/39, 033/40, 033/41, 033/42,
033/43, 033/44, 033/45, 033/46, 033/47, 033/48, 033/49,
033/50, 033/51, 033/52, 033/53, 033/54, 033/55, 033/56,
033/57, 033/58, 033/59, 033/60, 033/61, 033/62, 035/1,
035/2, 035/5, 036/3, 036/4, 036/5, 038, 044/5, 044/6, 049,
050, 080/1, 080/2, 080/3, 082, 083, 085/7, 089, 090, 091,
092, 093, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108/1,
0108/2, 0112, 0113

Já szi vány
028/2, 028/3, 028/6, 028/7, 028/13, 028/14, 028/15,

030, 031/1, 031/2, 041/3, 041/6, 041/9, 041/10, 041/12,
041/13, 041/14, 041/15, 043/5, 043/6, 044/1, 044/2, 044/3, 
044/4, 044/5, 045/4, 045/6, 047, 051/1, 051/2, 051/3,
051/4, 053/1, 053/3, 053/4

Kál
098/8, 098/9, 098/10, 098/11, 098/18, 098/24, 098/25,

099

Ke re csend
056, 057/1, 057/2, 057/4, 057/10, 057/11, 057/12,

057/13, 057/19, 057/20, 057/21, 057/22, 057/23, 057/24,
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057/25, 057/26, 057/27, 057/28, 057/29, 057/30, 057/31,
057/32, 057/33, 057/34, 057/35, 057/36

Kis kö re
0343, 0344, 0345, 0346/2, 0354/2, 0389, 0390, 0391,

0392/1, 0392/2, 0392/3, 0392/4, 0392/5, 0392/6, 0392/7,
0392/8, 0392/10, 0392/11, 0392/12, 0392/13, 0406, 0407,
0409, 0410

Köm lõ
061, 062/1, 062/2, 062/4, 062/5, 063, 071, 0211/13,

0211/14, 0211/15, 0211/16, 0211/17, 0211/18, 0211/19,
0211/20, 0211/21, 0211/22, 0211/23, 0211/24, 0211/25,
0211/26, 0211/27, 0237, 0238, 0239/1, 0239/2, 0239/3,
0239/4, 0239/5, 0239/6, 0240, 0241/1, 0241/2, 0242,
0243/1, 0243/2, 0243/3, 0244

Pély
0223, 0229/1, 0229/2, 0229/3, 0230, 0231, 0232/1,

0232/2, 0233, 0234/1, 0234/2, 0235, 0236, 0237/1,
0237/3, 0237/4, 0237/5, 0237/6, 0237/7, 0237/8, 0237/9,
0237/10, 0237/11, 0237/12, 0237/13, 0240, 0251, 0254,
0255, 0256, 0257/1, 0257/2, 0257/3, 0259, 0262/5,
0262/7, 0263/2, 0264/2, 0265/1, 0265/2, 0265/3, 0266/1,
0266/2, 0267/8, 0267/9, 0267/10, 0268/1, 0268/2, 0268/4,
0268/5, 0268/6, 0274, 0275, 0276/7, 0276/8, 0277/3,
0277/4, 0277/5, 0277/6, 0278/4, 0278/6, 0278/7, 0278/8,
0278/9, 0278/11, 0278/13, 0278/14, 0278/15, 0278/16,
0278/17, 0278/18, 0278/19, 0278/20, 0278/21, 0278/22,
0278/23, 0278/24, 0278/25, 0279, 0280/2, 0281, 0283/1,
0283/2, 0284, 0285/1, 0285/2, 0285/3, 0285/4, 0286,
0287/1, 0287/2, 0287/3, 0287/4, 0287/5, 0287/6, 0287/7,
0287/8, 0288, 0289/1, 0289/2, 0290/3, 0290/4, 0291/1,
0291/2, 0296/2, 0297/1, 0297/2, 0298/3, 0298/4, 0300,
0301/2, 0301/3, 0301/4, 0301/5, 0301/6, 0301/7, 0302,
0303/1, 0303/3, 0305/1, 0305/2, 0305/3, 0312

Po rosz ló
07, 09/1, 09/2, 09/3, 09/4, 09/5, 09/6, 09/7, 09/8, 09/9,

09/10, 09/11, 09/12, 09/13, 09/14, 09/15, 09/16, 09/17,
09/18, 09/19, 09/20, 09/21, 09/22, 09/23, 09/24, 09/25,
09/26, 016/1, 016/2, 024/1, 024/4, 024/5, 024/6, 024/7,
025, 027/1, 027/2, 028, 029, 031, 032/1, 032/2, 032/3,
032/4, 032/5, 032/6, 034/1, 034/2, 037/4, 037/5, 037/6,
037/7, 037/9, 037/10, 037/11, 037/12, 037/13, 037/14,
037/15, 037/16, 038/3, 038/4, 038/5, 040, 041, 042, 043/1,
043/2, 043/3, 043/4, 043/5, 044/1, 044/2, 045/1, 045/2,
045/3, 045/4, 045/5, 045/6, 050, 053/2, 054/1, 054/3,
054/4, 054/5, 054/6, 054/7, 055/1, 055/2, 055/3, 055/4,
055/5, 058, 061/1, 061/2, 061/4, 061/5, 062, 070/1, 070/2,
070/3, 070/4, 070/5, 070/6, 01072/1, 01072/2, 01073/1,
01073/2, 01074, 01076/1, 01076/2, 01076/3, 01076/4,
01076/5, 01076/6, 01076/7, 01076/8, 01076/9, 01076/10,
01076/11, 01076/12, 01076/13, 01076/14, 01076/15,
01076/16, 01076/17, 01076/18, 01076/19, 01076/20,
01076/21, 01076/22, 01076/23, 01076/24, 01076/25,

01076/26, 01076/27, 01076/28, 01076/29, 01076/30,
01076/31, 01076/32, 01076/33, 01076/34, 01076/35,
01076/36, 01076/37, 01076/38, 01076/39, 01076/40,
01076/41, 01076/42, 01076/43, 01076/44, 01076/45,
01076/46, 01076/47, 01076/48, 01076/49, 01076/50,
01076/51, 01076/52, 01076/53, 01076/54, 01076/55,
01076/56, 01076/57, 01076/58, 01076/59, 01076/60,
01076/61, 01076/62, 01076/63, 01076/64, 01076/65,
01076/66, 01076/68, 01076/69, 01076/70, 01076/71,
01076/72, 01079, 01080/2, 01080/3, 01080/4, 01080/5,
01080/6, 01080/7, 01080/8, 01080/9, 01080/10,
01080/11, 01080/12, 01080/13, 01080/14, 01080/15,
01080/16, 01080/17, 01080/18, 01080/19, 01080/20,
01080/21, 01080/22, 01080/23, 01080/24, 01080/25,
01080/26, 01080/27, 01080/28, 01080/29, 01080/30,
01080/31, 01080/32, 01080/33, 01080/34, 01080/35,
01080/36, 01080/37, 01080/38, 01080/39, 01080/40,
01080/41, 01080/42, 01080/43, 01080/44, 01080/45,
01080/46, 01080/47, 01080/48, 01080/49, 01080/50,
01080/51, 01080/52, 01080/53, 01080/54, 01080/55,
01080/56, 01080/57, 01080/59, 01080/60, 01080/61,
01080/62, 01080/63, 01080/64, 01080/65, 01080/66,
01080/67, 01080/68, 01080/69, 01080/70, 01080/71,
01080/72, 01080/73, 01080/74, 01080/75, 01080/76,
01080/77, 01080/78, 01080/79, 01080/80, 01080/81,
01080/82, 01080/83, 01080/84, 01080/85, 01080/88,
01080/89, 01080/90, 01080/91, 01080/92, 01080/93,
01080/95, 01080/96, 01080/97, 01080/98, 01080/99,
01080/100, 01080/101, 01080/102, 01080/103,
01080/104, 01080/105, 01080/106, 01080/107,
01080/108, 01080/109, 01080/110, 01080/111,
01080/112, 01080/113, 01080/114, 01080/115, 01081,
01082/3, 01082/4, 01082/5, 01082/6, 01082/7, 01082/8,
01082/9, 01082/10, 01082/11, 01082/12, 01082/13,
01082/14, 01082/15, 01082/16, 01082/17, 01082/18,
01082/19, 01082/20, 01082/21, 01082/22, 01082/23,
01082/24, 01082/25, 01082/26, 01082/27, 01082/28,
01082/29, 01082/30, 01082/31, 01082/32, 01082/33,
01082/34, 01082/35, 01082/36, 01082/37, 01082/38,
01082/39, 01082/40, 01082/41, 01082/42, 01082/43,
01082/44, 01082/45, 01082/46, 01082/47, 01082/48,
01082/49, 01082/50, 01082/51, 01082/52, 01082/53,
01082/54, 01082/55, 01082/56, 01082/57, 01082/58,
01082/59, 01082/60, 01082/61, 01082/62, 01082/63,
01082/64, 01082/65, 01082/66, 01082/67, 01082/68,
01082/69, 01082/70, 01082/71, 01082/72, 01082/73,
01082/74, 01082/75, 01082/76, 01082/77, 01082/78,
01082/79, 01082/80

Sa rud

0313, 0314, 0315, 0317/1, 0317/2, 0321, 0323/1,
0323/2, 0326/1, 0326/2, 0326/3, 0326/4, 0326/5, 0326/6,
0326/7, 0326/8, 0326/9, 0326/10, 0326/11, 0326/12,
0326/13, 0326/14, 0326/15, 0326/16, 0326/17, 0326/18,
0326/19, 0326/20, 0326/21, 0327/1, 0327/2, 0329, 0351,
0352/2, 0352/3, 0352/4, 0353, 0354, 0355/1, 0355/2,
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0355/3, 0355/4, 0355/5, 0355/6, 0355/7, 0355/8, 0355/9,
0355/10, 0355/11, 0355/12, 0355/13, 0355/14, 0355/15,
0355/16, 0355/17, 0355/18, 0355/19, 0355/20, 0355/21,
0355/22, 0355/23, 0362, 0363, 0364/1, 0364/2, 0364/3,
0364/4, 0364/5, 0364/6, 0364/7, 0364/8, 0364/9, 0364/10,
0364/11, 0364/12, 0364/13, 0364/14, 0364/15, 0368,
0369/1, 0369/2, 0376, 0378, 0379/1, 0383/1, 0383/2,
0385, 0388, 0395, 0396, 0403/3, 0403/4, 0403/5, 0403/6,
0409, 0410, 0411/1, 0411/2, 0412, 0413, 0414/1, 0414/2,
0414/3, 0414/4, 0415, 0416/1, 0416/2, 0416/3, 0417,
0423/1, 0423/2, 0425/2, 0426, 0429, 0430/1, 0430/2,
0430/3, 0430/4, 0432, 0433/1, 0433/2, 0433/3, 0433/4,
0435, 0440, 0441/2, 0442, 0443/1, 0443/3, 0443/4,
0443/5, 0443/6, 0443/7, 0443/8, 0443/9, 0443/10,
0443/11, 0443/12, 0443/13, 0444, 0445/1, 0445/2, 0445/3, 
0445/4, 0445/5, 0445/6, 0448/1, 0448/2, 0448/4, 0448/5,
0448/6, 0448/7, 0448/8, 0448/9, 0448/10, 0448/11,
0448/12, 0449, 0450, 0452, 0453, 0454/1, 0454/2, 0454/3,
0454/4, 0454/6, 0454/7, 0454/9, 0454/10, 0454/11,
0454/12, 0454/13, 0454/14, 0454/15, 0454/16, 0454/17,
0454/18, 0454/19, 0454/20, 0454/21, 0454/22, 0454/23,
0454/24, 0455/2, 0456, 0457/1, 0457/2, 0457/3, 0457/4,
0457/5, 0457/6, 0457/7, 0457/8, 0457/9, 0465, 0466/1,
0466/2, 0466/5, 0466/7, 0467/2, 0467/3, 0467/4, 0467/5,
0467/6, 0467/7, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472/1, 0472/2,
0472/3, 0472/4, 0473, 0474, 0475, 0476/2, 0476/4,
0476/6, 0476/7, 0476/8, 0476/9, 0476/10, 0476/12,
0476/13, 0476/14, 0476/15, 0476/16, 0476/17, 0477, 0483

Tar na mé ra
038/32, 038/33, 038/34, 038/35, 038/36, 038/38,

038/39, 038/40, 038/41, 039, 040/15, 040/16, 041/1,
041/2, 042/3, 042/4, 042/10, 042/11, 042/12, 042/13,
042/14, 042/15, 042/16, 042/17, 043, 044/3, 044/4, 044/5,
044/6, 044/7, 044/8, 044/9, 044/10, 044/11, 044/12,
044/13, 044/14, 044/15, 045, 046, 047/4, 047/5, 047/6,
047/7, 047/8, 047/9, 047/10, 047/11, 047/12, 047/13,
047/14, 047/15, 047/16, 047/17, 047/18, 047/19, 047/20,
047/21, 047/22, 047/23, 047/24, 050, 051, 052/1, 052/2,
052/3, 052/4, 052/5, 052/6, 052/7, 052/8, 052/9, 052/10,
052/11, 052/12, 052/13, 052/14, 052/15, 052/16, 052/17,
052/18, 052/19, 052/20, 053, 058/7, 062, 063/7, 063/8,
063/9, 063/10, 063/11, 063/12, 063/13, 063/14, 063/15,
063/16, 063/17, 063/18, 063/19, 063/20, 064, 066, 067,
068/1, 068/2, 068/3, 068/4, 068/5, 068/6, 068/7, 068/8,
069/8, 069/24, 069/26, 069/27, 069/28, 069/29, 069/30,
072/11, 072/12, 072/13, 072/14, 072/15, 072/18, 072/30,
072/35, 072/53, 072/54, 072/55, 072/56, 072/57, 072/58,
072/59, 072/60, 072/61, 072/62, 072/63, 072/64, 072/65,
072/66, 072/67, 072/68, 072/69, 072/70, 072/71, 072/72,
072/73, 072/74, 072/75, 072/76, 072/77, 072/78, 072/79,
072/80, 072/81, 072/82, 072/83, 072/84, 072/85, 072/86,

072/87, 072/88, 072/89, 072/90, 072/91, 072/92, 072/93,
072/94, 073/2, 074/4, 076, 077/5, 077/7, 077/8, 077/9,
077/10, 077/11, 077/12, 078, 079/3, 079/4, 079/5, 079/6,
079/7, 079/8, 079/9, 079/10, 080, 081/32, 081/36, 081/39,
081/40, 081/43, 081/47, 081/48, 081/51, 081/56, 081/59,
081/60, 081/62, 081/65, 081/66, 081/67, 081/68, 081/69,
081/70, 081/71, 081/72, 081/73, 081/77, 081/78, 082/1,
082/2, 083/1, 083/2, 083/3, 083/4, 083/5, 083/6, 083/7,
083/8, 083/9, 083/10, 083/11, 083/12, 083/13, 083/14,
084, 085/3, 085/4, 086/2, 087/3, 087/4, 087/5, 087/6,
087/7, 087/18, 087/19, 087/20, 087/21, 087/22, 087/23,
087/24, 087/25, 087/26, 087/27, 087/28, 087/29, 087/30,
087/31, 087/32, 088

Tar na szent mik lós

02/11, 02/12, 02/13, 02/14, 02/15, 02/16, 02/17, 02/18,
02/19, 04, 019/2, 019/3, 019/5, 019/6, 019/7, 019/8, 019/9, 
019/13, 019/14, 021/2, 021/3, 021/4, 027, 028/1, 028/2,
028/3, 028/4, 028/5, 028/6, 028/7, 028/8, 028/9, 028/10,
028/11, 028/12, 035/1, 035/2, 035/5, 036/1, 037/8, 037/10, 
037/11, 046/1, 046/2, 046/3, 056/2, 056/3, 056/5, 056/6,
056/7, 056/8, 057/1, 057/3, 057/4, 057/5, 057/6, 058/1,
059, 062/1, 063/1, 063/2, 064/1, 064/2, 064/3, 066, 068,
085/1, 088/1, 090, 092/1, 092/2, 094/2, 094/3, 094/4, 095,
096/2, 097, 098/1, 098/2, 0102/3, 0102/4, 0102/5, 0103/1,
0103/2, 0104/2, 0104/3, 0104/4, 0104/5, 0104/6, 0105/2,
0105/3, 0105/5, 0106, 0144/4, 0144/5, 0147, 0148,
0149/1, 0149/2, 0151/1, 0154, 0157/1, 0161/1, 0161/2,
0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0184/1, 0184/2, 0186/2,
0186/4, 0188/2, 0188/3, 0189, 0190, 0193/1, 0193/2,
0195/1, 0200

Ti sza ná na

067, 068, 070, 071, 072, 073, 088/1, 088/3, 088/4, 0108, 
0135, 0138, 0139/1, 0139/2, 0140, 0141/2, 0141/4,
0141/6, 0141/7, 0141/8, 0141/9, 0141/10, 0141/11,
0141/12, 0141/13, 0141/14, 0141/15, 0142, 0143, 0144/1,
0145/1, 0145/3, 0145/4, 0145/5, 0146, 0147, 0148/1,
0150, 0153, 0154/1, 0154/2, 0154/3, 0154/5, 0154/6,
0155/1, 0169, 0170, 0171/1, 0171/2, 0171/3

Új lõ rinc fal va

015, 016/2, 016/3, 016/4, 017, 018, 019, 044, 045,
046/1, 046/2, 046/3, 046/5, 046/6, 046/7, 046/8, 046/9,
046/10, 046/11, 046/12, 051

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok az
 európai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi ren del te -
té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl szó ló 45/2006.
(XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Na tu ra 2000 te rü let nek
mi nõ sül nek.
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A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
21/2008. (X. 22.) NFGM

rendelete

a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által
adományozható elismerésekrõl

A Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl szó ló 1991. évi
XXXI. tör vény 7. §-ának (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján, a nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter 
fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 134/2008. (V. 14.) Korm.
ren de let 1. §-ában meg ál la pí tott fel adat kö röm ben el jár va a 
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

(1) A fel adat- és ha tás kö röm be tar to zó te rü le te ken vég -
zett ki ma gas ló szín vo na lú te vé keny ség el is me ré se cél já -
ból a 2. §-ban meg ha tá ro zott szak mai dí ja kat és szak mai
el is me ré se ket (a to váb bi ak ban együtt: el is me rés) ala pí -
tom.

(2) El is me rés ma gyar és kül föl di ál lam pol gár ré szé re,
va la mint posz tu musz is ado má nyoz ha tó.

2. §

(1) A gaz da ság ér de ké ben vég zett ki ma gas ló, pél da mu -
ta tó te vé keny ség, il let ve élet mû el is me ré sé ért éven te 20 db 
Ma gyar Gaz da sá gért-Díj ado má nyoz ha tó már ci us 15-e és
ok tó ber 23-a al kal má ból.

(2) Az ipar, a szab vá nyo sí tás, a mé rés ügy, a mi nõ ség -
ügy, a mû sza ki biz ton sá gi és pi ac fel ügye let ér de ké ben
vég zett ki ma gas ló te vé keny ség, il let ve élet mû elismeré -
séért éven te 10 db Eöt vös Lo ránd-Díj ado má nyoz ha tó
a „Ma gyar Mû sza ki Ér tel mi ség nap ja” (má jus 10.) al kal -
má ból.

(3) A ke res ke de lem ér de ké ben vég zett ki ma gas ló, pél -
da mu ta tó te vé keny ség, il let ve élet mû el is me ré sé ért éven te
10 db Kla u zál Gá bor-Díj ado má nyoz ha tó „Az Eu ró pai Ke -
res ke de lem nap ja” (no vem ber 5.) al kal má ból.

(4) A te rü let- és re gi o ná lis fej lesz tés, a tér sé gi együtt -
mû kö dés elõ moz dí tá sa, a tár sa da lom, a gaz da ság és a kör -
nye zet össze han golt fej lesz té se te rén vég zett ki emel ke dõ
te vé keny ség el is me ré se ként éven te 10 db Pro Ré gió-Díj
ado má nyoz ha tó már ci us 15-e al kal má ból.

(5) A ki emel ke dõ épí té sze ti al ko tó te vé keny ség, to váb -
bá az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ban, vé del mé ben és fej -
lesz té sé ben, a te le pü lé si és épí té sze ti ér té kek fel tá rá sá ban,
meg õr zé sé ben ki fej tett ered mé nyes és ki emel ke dõ mun ka, 
az épí tés ügyi igaz ga tás ban vég zett te vé keny ség ki ma gas ló 
szín vo na lá nak el is me ré se ként a kö vet ke zõ szak mai dí jak
ado má nyoz ha tók:

a) Ybl Mik lós-Díj a ki ma gas ló egyé ni épí té sze ti al ko tó
te vé keny ség el is me ré sé ül, már ci us 15-e al kal má ból, éven -
te 5 db;

b) Pro Ar chi tec tu ra-Díj a ki emel ke dõ épí té sze ti al ko tás 
(épü let, épü let együt tes) lét re ho zá sá ban ki fej tett épí té sze -
ti-ter ve zõi te vé keny sé gért, az épí té sze ti vi lág nap al kal má -
ból – ok tó ber elsõ hét fõ jén – éven te 5 db, több épí tész ese -
tén meg oszt va is;

c) Kós Ká roly-Díj a he lyi épí té sze ti örök ség vé del me
és az épí té sze ti ha gyo má nyok õr zé se te rü le tén ki ma gas ló
ered ményt el ért sze mé lyek és kö zös sé gek el is me ré sé ül,
Kós Ká roly szü le tés nap ja al kal má ból – de cem ber 16-án –,
éven te 3 db díj ter mé sze tes sze mély és 3 db díj kö zös ség
ré szé re; 

d) Lech ner La jos-Díj az épí tés ügyi igaz ga tás ban – ide -
ért ve a te le pü lés ren de zést is – leg alább tíz éve dol go zó
köz tiszt vi se lõ ré szé re ki ma gas ló szak mai te vé keny ség el -
is me ré sé ül, a Köz tiszt vi se lõk Nap ja al kal má ból (jú -
lius 1.) –, éven te 6 db;

e) Pa ló czi An tal-Díj a te le pü lés ren de zés te rü le tén leg -
alább 10 éven át vég zett ki ma gas ló – ter ve zõi, ok ta tói, ku -
ta tói, fõ épí té szi – te vé keny ség el is me ré sé ül ter mé sze tes
sze mély nek, il le tõ leg ter ve zõ cso port nak, az épí té sze ti vi -
lág nap al kal má ból – ok tó ber elsõ hét fõ jén –, éven te 2 db.

(6) A mi nisz té ri um fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó te rü -
le ten ered mé nyes, pél da mu ta tó te vé keny sé get vég zett sze -
mély szak mai el is me ré se cél já ból Mi nisz te ri El is me rés
ado má nyoz ha tó a már ci us 15-ei, az ok tó ber 23-ai nem ze ti
ün nep, és a Köz tiszt vi se lõk Nap ja (jú li us 1.) al kal má ból.
Az el is me rést éven te 120 sze mély kap hat ja meg.

(7) Az el is me ré sek le írá sát az 1. mel lék let tar tal maz za.

3. §

(1) A dí jak ado má nyo zá sá ra bár ki te het ja vas la tot.

(2) A 2. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott díj ado má -
nyo zá sá ra vo nat ko zó ja vas la to kat a Ma gyar Gaz da sá -
gért-Díj Bi zott ság rang so rol ja. A Ma gyar Gaz da sá gért-Díj 
Bi zott ság el nö ke a mi nisz té ri um gaz da sá gért fe le lõs szak -
ál lam tit ká ra; tag jai a mi nisz ter, il let ve a szak mai fõ osz tá -
lyok 1-1 kép vi se lõ je, va la mint a Gaz da sá gi Egyez te tõ Fó -
rum ál tal je lölt szak mai gaz da sá gi ér dek kép vi se le ti szer vet 
kép vi se lõ 2 sze mély.

(3) A 2. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott díj ado má -
nyo zá sá ra vo nat ko zó ja vas la to kat a Eöt vös Lo ránd-Díj Bi -
zott ság rang so rol ja. A Eöt vös Lo ránd-Díj Bi zott ság el nö -
ke a mi nisz té ri um ipa rért, a szab vá nyo sí tá sért, a mé rés -
ügyért és a mi nõ ség ügyért, a mû sza ki biz ton sá gi és pi ac -
fel ügye le tért fe le lõs szak ál lam tit ká ra; tag jai a mi nisz ter,
il let ve a szak mai fõ osz tá lyok 1-1 kép vi se lõ je, va la mint a
Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va talt és a Ma gyar 
Szab vány ügyi Tes tü le tet kép vi se lõ 1-1 sze mély.

2008/151. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 18915



(4) A 2. § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott díj ado má -
nyo zá sá ra vo nat ko zó ja vas la to kat a Kla u zál Gá bor-Díj Bi -
zott ság rang so rol ja. A Kla u zál Gá bor-Díj Bi zott ság el nö ke 
a mi nisz té ri um ke res ke de le mért fe le lõs szak ál lam tit ká ra;
tag jai a mi nisz ter, il let ve a szak mai fõ osz tá lyok 1-1 kép vi -
se lõ je, va la mint a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si
Hi va talt és az Or szá gos Ke res ke del mi Szö vet sé get kép vi -
se lõ 1-1 sze mély.

(5) A (2)–(4) be kez dés ben fog lalt egyes Bi zott sá gok ba
je lölt sze mé lyek man dá tu ma 1 évre szól.

(6) A 2. § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott díj ado má -
nyo zá sá ra vo nat ko zó ja vas la to kat a Pro Ré gió-Díj Bi zott -
ság rang so rol ja. A Pro Ré gió-Díj Bi zott ság el nö ke: a mi -
nisz té ri um te rü let fej lesz té sért és te rü let ren de zé sért fe le lõs
szak ál lam tit ká ra; tag jai az el nök ál tal a te rü let fej lesz tés és
te rü let ren de zés el is mert szak te kin té lyei kö zül fel kért to -
váb bi 4–10 sze mély.

(7) A 2. § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott bár mely díj
ado má nyo zá sá ra vo nat ko zó ja vas la to kat az Épí té sze ti és
Épí tés ügyi Dí jak Bi zott ság rang so rol ja. Az Épí té sze ti és
Épí tés ügyi Dí jak Bi zott ság el nö ke: a mi nisz té ri um épí té -
sze ti ügye kért fe le lõs szak ál lam tit ká ra, il let ve meg bí zá sa
alap ján az or szá gos fõ épí tész; 4–8 to váb bi tag ját a bi zott -
ság el nö ke kéri fel az egyes dí jak hoz kap cso ló dó an az el is -
mert épí té szek, épí tés ügyi és te le pü lés ren de zé si szak em -
be rek kö zül.

(8) A 2. § (6) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott el is me rés re
vo nat ko zó ja vas la to kat a Ki tün te té si Bi zott ság rangso -
rolja.

(9) A dí jak ado má nyo zá sá ra vo nat ko zó ja vas lat té tel le -
he tõ sé gét, va la mint az elõ ter jesz tés re jo go sul tak kö rét tar -
tal ma zó fel hí vást min den év ben – a díj át adá sa elõtt leg ké -
sõbb há rom hó nap pal – a Ma gyar Köz löny ben és a Hi va ta -
los Ér te sí tõ ben köz zé kell ten ni. A fel hí vás azo nos for má -
ban és tar ta lom mal köz zét ehe tõ bár mely szak mai fo lyó -
irat ban, szak mai fó ru mo kon is.

(10) Az el is me rés ado má nyo zá sá ra vo nat ko zó – a je lölt
ne vét, cí mét, va la mint a díj oda íté lé sét meg ala po zó ered -
mé nye ket és rész le tes szak mai in do ko lást tar tal ma zó – ja -
vas la tot az el is me rés ter ve zett ado má nyo zá sá nak idõ pont -
ja elõtt leg alább 45 nap pal a nem ze ti fej lesz té si és gaz da -
sá gi mi nisz ter nek (a to váb bi ak ban: mi nisz ter) cí mez ve – a
2. mel lék let sze rin ti – for ma nyom tat vá nyon kell be nyúj ta -
ni a mi nisz té ri um sze mély ügyi ügyek kel fog lal ko zó szer -
ve ze ti egy sé gé hez.

(11) A be ér ke zett ja vas la to kat a (2)–(8) be kez dés ben
meg je lölt bi zott ság rang so rol ja, és elõ ter jesz tést ké szít a
mi nisz ter nek az el is me rés ado má nyo zá sá ra.

(12) Az el is me rés ado má nyo zá sá hoz szük sé ges a meg -
ado má nyo zott elõ ze tes hoz zá já ru lá sa a 2. mel lék let ben
meg ha tá ro zott sze mé lyes ada ta i nak a 6. § (3) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott ke ze lé sé hez, va la mint az el is me rés sel

össze füg gõ, a 6. § (4) be kez dé se sze rin ti sze mé lyes ada tai
köz zé té te lé hez.

4. §

(1) A 2. § (1)–(4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott díj jal
pla kett, a 2. § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott díj jal érem,
to váb bá a dí jak kal ado má nyo zást iga zo ló ok le vél és adó -
kö te les pénz ju ta lom jár, ame lyet a mi nisz té ri um biz to sít a
költ ség ve té sé bõl.

(2) A 2. § (6) be kez dé sé ben fog lalt szak mai el is me rés sel 
ado má nyo zó ok irat, és ezüst érem jár.

(3) A 2. § (1)–(3) be kez dé sé ben, va la mint a 2. § (5) be -
kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott díj jal járó pénz ju -
ta lom össze ge sze mé lyen ként a min den ko ri köz tiszt vi se lõi 
il let mény alap tíz sze re se.

(4) A 2. § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott díj jal járó
pénz ju ta lom össze ge ter mé sze tes sze mély ki tün te té se ese -
tén sze mé lyen ként a min den ko ri köz tiszt vi se lõi il let mény -
alap hat szo ro sa, szer ve zet nek való ado má nyo zá sa ese té -
ben ti zen két szer ese.

(5) A 2. § (5) be kez dés b)–e) pont já ban meg ha tá ro zott
dí jak kal járó pénz ju ta lom össze ge ter mé sze tes sze mély
 kitüntetése ese tén sze mé lyen ként a min den ko ri köztiszt -
viselõi il let mény alap öt szö rö se, szer ve zet nek való ado má -
nyo zá sa ese té ben ti zen öt szö rö se.

5. §

(1) Az el is me ré se ket ün ne pé lyes ke re tek kö zött a mi -
nisz ter vagy az ál ta la meg bí zott ve ze tõ adja át.

(2) Az el is me rést ugyan az a sze mély vagy szer ve zet
5 éven be lül csak egy szer kap hat ja meg, újabb díj ado má -
nyo zá sá ra csak olyan tel je sít mény alap ján le het ja vas la tot
ten ni, ame lyet a ja va solt sze mély vagy szer ve zet a ko ráb -
ban ado má nyo zott díj el nye ré se óta ért el.

(3) A posz tu musz el is me rés át vé te lé re a 3. § (2)–(7) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott bi zott ság ja vas la tá ban meg je -
lölt hoz zá tar to zó jo go sult.

6. §

(1) Nem ado má nyoz ha tó el is me rés olyan sze mély nek,
aki jog erõs fe gyel mi bün te tés, vagy jog erõs bün te tõ íté let
ha tá lya alatt áll.

(2) Mél tat lan ná vá lik a dí jak ra, akit a bí ró ság jog erõs
íté let tel a köz ügyek tõl, vagy – ha az el is me rés a fog lal ko -
zás sal össze füg gõ te vé keny ség nek szólt – a fog lal ko zá sá -
tól el til tott. A mél tat lan ná vált sze mély tõl a mi nisz ter az
el is me rést vissza von ja.
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(3) Az el is me ré sek ado má nyo zá sá ról és vissza vo ná sá -
ról a mi nisz té ri um nyil ván tar tást ve zet, amely tar tal maz za
a ki tün te tett ne vét, mun ka he lyét és be osz tá sát, az ado má -
nyo zott el is me rés faj tá ját és az át adás idõ pont ját.

(4) Az el is me rés ado má nyo zá sát és vissza vo ná sát
– amely tar tal maz za a meg ado má nyo zott ne vét, mun ka he -
lyét és be osz tá sát, az el is me rés meg ne ve zé sét, a szak mai
dí jak ese té ben az el is me rés ado má nyo zá sá nak in do kát,
 valamint az el is me rés eset le ges vissza vo ná sá nak té nyét,
in do kát és idõ pont ját – a mi nisz té ri um hi va ta los lap já ban
köz zé kell ten ni.

7. §

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

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg 
a) a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter ál tal ado má -

nyoz ha tó el is me ré sek rõl szó ló 19/2007. (II. 12.) GKM
ren de let,

b) a re gi o ná lis fej lesz té sért és fel zár kóz ta tá sért fe le lõs
tár ca nél kü li mi nisz ter ál tal ado má nyoz ha tó dí jak ról szó ló
31/2005. (X. 21.) TNM ren de let 1. §-ának (1)–(2) be kez -
dé se, a 2. §-ának (2)–(3) be kez dé se, a 3. §-ának (1)–(4) be -
kez dé se, a 6. §-ának (1)–(2) be kez dé se, va la mint a mel lék -
let 1–6. pont ja
ha tá lyát vesz ti.

(3) A 2. § (1)–(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
2008. évi el is me ré sek te kin te té ben – a 3. § (7) és (8) be kez -
dé sé ben fog lal tak tól el té rõ en – az el is me rés ado má nyo zá -
sá ra vo nat ko zó ja vas lat té tel le he tõ sé gét, va la mint az elõ -
ter jesz tés re jo go sul tak kö rét tar tal ma zó fel hí vást – a díj át -
adá sa elõtt leg ké sõbb har minc nap pal – a Mi nisz té ri um
hon lap ján köz zé kell ten ni. Az el is me ré sek ado má nyo zá -
sá ra vo nat ko zó, a je lölt ne vét és rész le tes szak mai in do ko -
lást tar tal ma zó ja vas la tot 2008. ok tó ber 10-ig kell a mi -
nisz té ri um sze mély ügyi ügyek kel fog lal ko zó szer ve ze ti
egy sé gé hez – e ren de let 2. mel lék le te sze rin ti – for ma -
nyom tat vá nyon be nyúj ta ni.

(4) A ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon a 7. §
(2) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

Baj nai Gor don s. k.,
nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter

1. melléklet
a 21/2008. (X. 22.) NFGM rendelethez

1. Ma gyar Gaz da sá gért-Díj

A pla kett bronz ból ké szül, át mé rõ je 110 mm. Elõ lap ja
jobb ol da lán Mi ner vát áb rá zo ló kép, bal ol da lán a díj

elneve zése lát ha tó. Hát ol da lán „A NEMZETI FEJLESZ -
TÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTER” fel irat he lyez ke dik 
el, fe let te egy kör ben a Ma gyar Köz tár sa ság egy mást ke -
resz te zõ tölgy- és ba bér ág gal öve zett cí me re, alat ta a dí ja -
zott ne vé nek és az ado má nyo zás év szá má nak gra ví ro zá sá -
ra al kal mas sík fe lü let ta lál ha tó.

2. Eöt vös Lo ránd-Díj

A pla kett bronz ból ké szül, át mé rõ je 110 mm. Elõ lap ja
jobb ol da lán a név adó mell ké pe, bal ol da lán a díj el ne ve zé -
se lát ha tó. Hát ol da lán „A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS
GAZDASÁGI MINISZTER” fel irat he lyez ke dik el, fe let -
te egy kör ben a Ma gyar Köz tár sa ság egy mást ke resz te zõ
tölgy- és ba bér ág gal öve zett cí me re, alat ta a dí ja zott ne vé -
nek és az ado má nyo zás év szá má nak gra ví ro zá sá ra al kal -
mas sík fe lü let ta lál ha tó.

3. Kla u zál Gá bor-Díj

A pla kett bronz ból ké szül, át mé rõ je 110 mm. Elõ lap ja
bal ol da lán a név adó mell ké pe, jobb ol da lán a díj el ne ve zé -
se lát ha tó. Hát ol da lán „A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS
GAZDASÁGI MINISZTER” fel irat he lyez ke dik el, fe let -
te egy kör ben a Ma gyar Köz tár sa ság egy mást ke resz te zõ
tölgy- és ba bér ág gal öve zett cí me re, alat ta a dí ja zott ne vé -
nek és az ado má nyo zás év szá má nak gra ví ro zá sá ra al kal -
mas sík fe lü let ta lál ha tó.

4. Pro Ré gió-Díj

A pla kett bronz önt vény, erõs plasz ti ká jú, kör ala kú,
125 mm át mé rõ jû. Az egyik ol da lán egy kis te le pü lés ta lál -
ha tó a táj ban a fölé re pü lõ an gyal lal, a má sik ol da lán a Kár -
pát-me den ce ka ré já ból ki emelt Ma gyar or szág ci zel lált
dom bor za ti lát vány ké pe ta lál ha tó a Pro Ré gió fel irat tal.

5. Ybl Mik lós-Díj

Az érem bronz ból ké szül, kör ala kú, 60 mm át mé rõ jû.
Egyik ol da lán Ybl Mik lós dom bor mû arc ké pe ta lál ha tó,
a  szélén Ybl-díj fel irat tal. A má sik ol da lán vé sett fel irat tal
az ado má nyo zott neve és az ado má nyo zás év szá ma ta lál -
ha tó.

6. Pro Ar chi tec tu ra-Díj

Az érem bronz ból ké szül, kör ala kú, 76 mm át mé rõ jû.
Egyik ol da lán épí té sze tet szim bo li zá ló ábra PRO ARCHI -
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TECTURA kör fel irat tal, má sik ol da lán nyi tott könyv,
„Ala pít va 1992” fel irat tal ta lál ha tó.

7. Kós Ká roly-Díj

Az érem bronz ból ké szül, kör ala kú, 135 mm át mé rõ jû.
Egyik ol da lán Kós Ká roly dom bor mû arc ké pe ta lál ha tó,
„Kós Ká roly 1883–1977” kör fel irat tal. A má sik ol dal kö -
ze pén „KÓS KÁROLY” fel irat, négy zet alak ban „Te le pü -
lé se ink vé del mé ért, szé pí té sé ért érem” fel irat ta lál ha tó.

8. Lech ner La jos-Díj

Az érem bronz ból ké szül, kör ala kú, 76 mm át mé rõ jû.
Az egyik ol da lán Lech ner La jos dom bor mû arc ké pe
„Lech ner La jos 1833–1897” kör fel irat tal ta lál ha tó, a má -
sik ol da lán a ki tün te tett neve és az ado má nyo zás év szá ma
ta lál ha tó, vé sett fel irat tal.

9. Pa ló czi An tal-Díj

Az érem bronz ból ké szül, kör ala kú, 76 mm át mé rõ jû.
Az egyik ol da lán Pa ló czi An tal dom bor mû arc ké pe „Pa ló -
czi An tal 1849–1927” kör fel irat tal ta lál ha tó, a má sik ol da -
lán a ki tün te tett neve és az ado má nyo zás év szá ma ta lál ha -
tó, vé sett fel irat tal.

10. Mi nisz te ri El is me rés

Az érem ezüst bõl ké szül, át mé rõ je 42,5 mm, vas tag sá ga
3 mm. Elõ lap ján gróf Szé che nyi Ist ván mell ké pe, alat ta
alá írá sa, fe let te a „Gróf Szé che nyi Ist ván” fel irat, mel let te
két ol da lon tölgy-, il let ve ba bér ág lát ha tó. Hát ol da lán a
Lánc híd, alat ta a Szé che nyi csa lád cí me re és jel mon da ta,
va la mint a Hi tel címû mû bõl szár ma zó idé zet he lyez ke dik
el, ame lyet „A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDA -
SÁGI MINISZTER” fel irat és ba bér ko szo rú vesz kö rül.
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2. melléklet a 21/2008. (X. 22.) NFGM rendelethez

Javaslat elismerés adományozására

A nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter ál tal ado má nyoz ha tó el is me ré sek rõl szó ló 21/2008. (X. 22.) NFGM ren -
de let alap ján a ja va solt el is me rés meg ne ve zé se:

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

Az el is me rés ado má nyo zá sá ra ja va solt neve: ...................................................................................................................

Szü le té si he lye: .................................................................................................................................................................

Szü le té si ide je (év, hó, nap): .............................................................................................................................................

Any ja neve: .......................................................................................................................................................................

Is ko lai vég zett sé ge: ...........................................................................................................................................................

Je len le gi mun ka he lye (szer ve ze ti egy ség meg ne ve zé sé vel, nyug díj mel lett vál lalt mun ka ese tén is): ............................

Mun ka kö re, il let ve be osz tá sa: ...........................................................................................................................................

Köz tiszt vi se lõ ese tén be so ro lá sa: ......................................................................................................................................

Lak cí me: ...........................................................................................................................................................................

Ér te sí té si te le fon szá ma: .....................................................................................................................................................

A je lölt ko ráb ban ka pott ki tün te té sei (ál la mi és mi nisz te ri ki tün te tés): ............................................................................

A ki tün te tés át adá sá nak ja va solt idõ pont ja: ......................................................................................................................

A ki tün te tés ado má nyo zá sá nak ja va solt al kal ma (nem ze ti ün nep, egyéb): ......................................................................

A ja vas lat in dok lá sa (3–5 mon dat ban)*

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

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

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

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

Dá tum: 200..................................................

Ja vas lat te võ neve: .......................................................................................................

Ja vas lat te võ mun ka he lye: ...........................................................................................

Ja vas lat te võ alá írá sa: ..................................................................................................



Az önkormányzati miniszter
9/2008. (X. 22.) ÖM

rendelete

a Riasztási és Segítségnyújtási Tervrõl, a hivatásos
önkormányzati és az önkéntes tûzoltóságok mûködési

területérõl, valamint a tûzoltóságok vonulásaival
kapcsolatos költségek megtérítésérõl szóló

57/2005. (XI. 30.) BM rendelet módosításáról

A tûz el le ni vé de ke zés rõl, a mû sza ki men tés rõl és a tûz -
ol tó ság ról szó ló 1996. évi XXXI. tör vény 47. §-a (2) be -
kez dé sé nek 7. pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az
ön kor mány za ti mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló
132/2008. (V. 14.) Korm. ren de let 1. §-nak c) pont já ban
meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1. §

A Ri asz tá si és Se gít ség nyúj tá si Terv rõl, a hi va tá sos ön -
kor mány za ti és az ön kén tes tûz ol tó sá gok mû kö dé si te rü le -
té rõl, va la mint a tûz ol tó sá gok vo nu lá sa i val kap cso la tos
költ sé gek meg té rí té sé rõl szó ló 57/2005. (XI. 30.) BM ren -
de let (a to váb bi ak ban: RST.) 1. mel lék le te he lyé be e ren -
de let 1. mel lék le te lép.

2. §

Az RST. 5. mel lék le te he lyé be e ren de let 2. mel lék le te lép.

3. §

Ez a ren de let 2008. de cem ber 1-jén lép ha tály ba, és ha -
tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

Dr. Gye ne sei Ist ván s. k.,
ön kor mány za ti mi nisz ter

1. mel lék let
a 9/2008. (X. 22.) ÖM ren de let hez

„1. mel lék let
az 57/2005. (XI. 30.) BM ren de let hez

A ké szen lé ti szol gá lat tal ren del ke zõ
hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá gok,

az ön kén tes tûz ol tó sá gok, va la mint légi jár mû
bal ese te ese tén az RKI mû kö dé si te rü le te

I. BARANYA MEGYE

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
1. KOMLÓ

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Ba kó ca
Bo do lya bér

Fel sõ eger szeg
Hosszú he tény
Husz tót
Ká rász
Kis besz ter ce
Kis haj más
Kom ló
Ko vács szé ná ja
Köb lény
Li get
Ma gya reg regy
Ma gyar her te lend
Ma gyar szék
Mán fa
Máza
Me csek pö lös ke
Mind szent go di sa
Okor völgy
Orosz ló
Sza lat nak
Szász vár
Szent ka ta lin
Tófû
Var ga
Vé kény
Gyö re (Tol na me gye)
Iz mény (Tol na me gye)
Vár al ja (Tol na me gye)

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
2. MOHÁCS

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Bab arc
Bár
Be ze dek
Bor jád
Bóly
Du na szek csõ
Er dõs má rok
Fa ze kas bo da
Ge resd lak
Gör csöny do bo ka
Hi mes há za
Iván dár da
Ká toly
Kis bud mér
Kis nyá rád
Köl ked
Lány csók
Lip pó
Lip tód
Majs
Mar áza
Má ri a ké ménd
Mo hács
Mo nyo ród

2008/151. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 18919



Nagy bud mér
Nagy nyá rád
Sá rok
Sá tor hely
Som be rek
Szajk
Sze der kény
Szel lõ
Szé kely sza bar
Töt tös
Ud var
Ver send

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
3. PÉCS

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Aba li get
Apát va rasd
Ara nyos ga dány
Áta
Ba ko nya
Bak sa
Bel várd gyu la
Ber kesd
Bi csérd
Bir ján
Boda
Bo gád
Cser kút
Ege rág
El lend
Er zsé bet
Gör csöny
Gyód
Hás ságy
Ke szü
Ké kesd
Kis asszony fa
Kis he rend
Ko zár mis leny
Kö kény
Kõ vá gó szõ lõs
Kõ vá gó tõt tõs
Lot hárd
Ma gyar sar lós
Mar ton fa
Nagy ko zár
Nagy pall
Olasz
Orfû
Pel lérd
Pe re ked
Pécs
Pécs ba go ta
Pé csud vard
Pécs vá rad

Po gány
Re ge nye
Ro mo nya
Sze mely
Szi lágy
Szil vás
Szõ ke
Szõ kéd
Ten ge ri
Té seny
Ve lény
Zen gõ vár kony
Zók

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
4. SIKLÓS

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Ad or jás
Al só szent már ton
Bab arc szõ lõs
Ba ra nya hid vég
Be re mend
Bis se
Bo gád mind szent
Bos ta
Cún
Csar nó ta
Di ós visz ló
Drá va cse hi
Drá va cse pely
Drá va pal ko nya
Drá va pis ki
Drá va sza bolcs
Drá va szer da hely
Egy há zas ha rasz ti
Garé
Gor di sa
Har kány
Hegy szent már ton
Hi rics
Il locs ka
Ipacs fa
Iván battyán
Ká sád
Kem se
Ké mes
Kis dér
Kis har sány
Kis ja kab fal va
Kis kas sa
Kis lip pó
Kis szent már ton
Kis ta pol ca
Kis tót fa lu
Ko vács hi da
Kó rós
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La pán csa
Lú zsok
Ma gyar bóly
Matty
Már fa
Má rok
Nagy har sány
Nagy tót fa lu
Old
Ócsárd
Ózd fa lu
Pal ko nya
Páp rád
Pe terd
Pécs de ve cser
Pis kó
Pó csa
Rád fal va
Sá mod
Sik lós
Sik lós bo dony
Sik lós nagy fa lu
Sza lán ta
Sza por ca
Sza va
Té sen fa
Tú rony
Új pet re
Vajsz ló
Vej ti
Vil lány
Vil lány kö vesd
Vo kány
Za lá ta

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
5. SZIGETVÁR

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Al ma mel lék
Al más ke reszt úr
Ba sal
Bán fa
Be sen ce
Bog dá sa
Bol dog asszony fa
Boty ka pe terd
Bük kösd
Bü rüs
Csá nyosz ró
Cse bény
Cser di
Cser tõ
Cson ka mind szent
Dencs há za
Dinnye ber ki
Drá va fok

Drá va i vá nyi
Drá va ke resz túr
Drá vasz tá ra
End rõc
Fel sõ szent már ton
Ger de
Gil ván fa
Gyöngy fa
Gyön gyös mel lék
He les fa
Het ve hely
Ho bol
Hor vát her te lend
Iba fa
Ka csó ta
Ka tád fa
Ká kics
Két új fa lu
Ki rály egy há za
Kis dob sza
Kis ta má si
Ma gyar lu ka fa
Ma gyar mecs ke
Ma gyar te lek
Mar kóc
Ma ró csa
Me re nye
Mol vány
Mozs gó
Nagy csány
Nagy dob sza
Nagy pe terd
Nagy váty
Ne mes ke
Nyu got szen ter zsé bet
Oko rág
Pa ta pok lo si
Pet tend
Ró zsa fa
Sellye
So mogy apá ti
So mogy hat van
So mogy hárs ágy
So mogy visz ló
Só sver ti ke
Su mony
Sza bad szent ki rály
Szent dé nes
Szen te gát
Szent lász ló
Szent lõ rinc
Szi get vár
Szö rény
Szu li mán
Tek la fa lu
Tót szent györgy
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Vá rad
Vá sá ros béc
Zá dor
Lad (So mogy me gye)
Pa tos fa (So mogy me gye)

Ön kén tes tûz ol tó ság:
6. VÉMÉND

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Er dõs mecs ke
Fe ked
Lo vász he tény
Pa lo ta bo zsok
Sze bény
Szûr
Vé ménd

Ba ra nya me gye hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá ga i -
nak se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör ze te:

Ba ra nya me gye
Bács-Kis kun me gye
So mogy me gye
Tol na me gye

hi va tá sos ön kor mány za ti és ön kén tes tûz ol tó sá ga i nak el -
sõd le ges mû kö dé si kör ze te.

II. BÁCS-KISKUN MEGYE

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
1. BAJA

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Baja
Bács bo kod
Bács bor sód
Bácsszent györgy
Bát mo nos tor
Csá tal ja
Csá voly
Dá vod
Du na fal va
Ér sek csa nád
Fel sõ szen ti ván
Gara
Her ceg szán tó
Nagy ba racs ka
Ne mes nád ud var
Rém
Sü kösd
Sze rem le
Vas kút
Ho mo rúd (Ba ra nya me gye)
Új mo hács (Ba ra nya me gye, Mo hács te le pü lés)

Ön kén tes tûz ol tó ság:
2. BÁCSALMÁS

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Bá csal más
Bácsszõ lõs
Csi ké ria
Katy már
Kun ba ja
Ma da ras
Mát étel ke
Ta ta há za

Ön kén tes tûz ol tó ság:
3. JÁNOSHALMA

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Bo ro ta
Já nos hal ma
Ké les ha lom
Mély kút

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
4. KALOCSA

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Apos tag
Bá tya
Drág szél
Du na egy há za
Du na pa taj
Du na szent be ne dek
Dus nok
Ér sek hal ma
Fajsz
Fok tõ
Gé der lak
Ha jós
Har ta
Ho mok mégy
Ka lo csa
Mis ke
Or das
Öreg cser tõ
Solt
Szak már
Uszód
Új te lek

Ön kén tes tûz ol tó ság:
5. KECEL

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Csá szár töl tés
Im re hegy
Ke cel
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Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
6. KECSKEMÉT

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Bal ló szög
Hel vé cia
Ja kab szál lás
Kecs ke mét
Nyár lõ rinc
Or go vány
Vá ros föld

Ön kén tes tûz ol tó ság:
7. KEREKEGYHÁZA

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Ágas egy há za
Fü löp há za
Ke rek egy há za
Kun ba racs

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
8. KISKÕRÖS

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Akasz tó
Csen gõd
Du na te tét len
Kas kan tyú
Kis kõ rös
Páhi
Tab di

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
9. KISKUNFÉLEGYHÁZA

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Bu gac
Bu gac pusz ta há za
Fü löp ja kab
Gát ér
Jász szent lász ló
Kis kun fél egy há za
Kun szál lás
Mó ric gát
Pál mo nos to ra
Pe tõ fi szál lás
Ti sza al pár
Csen ge le (Csong rád me gye)
Pusz ta szer (Csong rád me gye)

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
10. KISKUNHALAS

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Ba lo ta szál lás
Csó lyos pá los
Har ka kö töny
Kel ebia

Kis kun ha las
Kis kun maj sa
Kis szál lás
Köm pöc
Kun fe hér tó
Pir tó
Szank
Tom pa
Zsa na

Ön kén tes tûz ol tó ság:
11. KUNSZENTMIKLÓS

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Du na ve cse
Kun pe szér
Kun szent mik lós
Szalk szent már ton
Tass
Apaj (Pest me gye)

Ön kén tes tûz ol tó ság:
12. LAJOSMIZSE

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Fel sõ la jos
La dány be ne
La jos mi zse
Tá bor fal va (Pest me gye)

Ön kén tes tûz ol tó ság:
13. SOLTVADKERT

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Bó csa
Solt vad kert
Táz lár

Ön kén tes tûz ol tó ság:
14. SZABADSZÁLLÁS

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Fü löp szál lás
Izsák
Ku na dacs
Solt szen tim re
Sza bad szál lás
Új solt

Ön kén tes tûz ol tó ság:
15. TISZAKÉCSKE

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
La ki te lek
Ti sza kécs ke
Szent ki rály
Ti sza je nõ (Jász-Nagy kun-Szol nok me gye)
Ti sza ug
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Bács-Kis kun me gye hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá -
ga i nak se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör ze te:

Bács-Kis kun me gye
Ba ra nya me gye
Csong rád me gye
Fej ér me gye
Jász-Nagy kun-Szol nok me gye
Pest me gye
Tol na me gye

hi va tá sos ön kor mány za ti és ön kén tes tûz ol tó sá ga i nak és
az FTP el sõd le ges mû kö dé si kör ze te.

III. BÉKÉS MEGYE

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
1. BÉKÉSCSABA

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Bé kés csa ba
Csa ba sza ba di
Do boz
Ka mut
Két sop rony
Kö rös tar csa
Me zõ be rény
Mu rony
Sza bad kí gyós
Te lek ge ren dás
Új kí gyós

Ön ké tes tûz ol tó ság:
2. BÉKÉS

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Bé kés
Bél me gyer
Tar hos

Ön ké tes tûz ol tó ság:
3. GYOMAENDRÕD

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Csár da szál lás 
Gyo ma end rõd
Hu nya

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
4. GYULA

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Elek
Geszt
Gyu la
Két egy há za
Köt egyán
Lõ kös há za
Méh ke rék

Sar kad
Sar kad ke reszt úr
Új sza lon ta

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
5. MEZÕKOVÁCSHÁZA

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Al más ka ma rás
Bat to nya
Domb egy ház
Domb ira tos
Ka sza per
Ke ver mes
Kis domb egy ház
Kun ágo ta
Ma gyar bán he gyes
Ma gyar domb egy ház
Med gyes bo dzás
Med gye segy há za
Me zõ he gyes
Me zõ ko vács há za
Nagy bán he gyes
Nagy ka ma rás
Pusz ta ott la ka
Vég egy há za

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
6. OROSHÁZA

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Csa ná da pá ca
Csor vás
Gá do ros
Ge ren dás
Kar dos kút
Nagy szé nás
Oros há za
Pusz ta föld vár
Szék ku tas (Csong rád me gye)
Ár pád ha lom (Csong rád me gye)
Eper jes (Csong rád me gye)
Nagy má gocs (Csong rád me gye)

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
7. SZARVAS

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Bé késszen tand rás
Csa ba csûd
Kar dos
Kon do ros
Ör mény kút
Szar vas
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Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
8. SZEGHALOM

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Dé va vá nya
Fü zes gyar mat
Ker tész szi get
Kö rös la dány
Okány
Szeg ha lom
Vész tõ
Csök mõ (Haj dú-Bi har me gye)
Dar vas (Haj dú-Bi har me gye)

Ön kén tes tûz ol tó ság:
9. TÓTKOMLÓS

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Bé kés sám son
Tót kom lós
Amb róz fal va (Csong rád me gye)
Csa ná dal ber ti (Csong rád me gye)
Nagy ér (Csong rád me gye)
Pit va ros (Csong rád me gye)

Bé kés me gye hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá ga i nak
se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör ze te:

Bé kés me gye
Csong rád me gye
Haj dú-Bi har me gye
Jász-Nagy kun-Szol nok me gye

hi va tá sos ön kor mány za ti és ön kén tes tûz ol tó sá ga i nak el -
sõd le ges mû kö dé si kör ze te.

IV. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
1. ENCS

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Aba ú jal pár
Aba új kér
Aba új lak
Aba új szol nok
Aba új vár
Al só gagy
Al só va dász
Arka
Asza ló
Bak ta kék
Be ret
Bol dog kõ új fa lu
Bol dog kõ vár al ja
Büt tös
Cse nyé te
Cso bád
De tek

Encs
Fáj
Fan csal
Fel sõ dob sza
Fel sõ gagy
Fel sõ va dász
Fony
For ró
Fu ló kércs
Gad na
Ga gya pá ti
Gagy bá tor
Gagy ven dé gi
Ga rad na
Gönc
Gönc rusz ka
Gi bárt
Hal maj
Hej ce
Her nád büd
Her nád cé ce
Her nád kércs
Her nád pet ri
Her nád szen tand rás
Her nád szur dok
Her nád vé cse
Hi das né me ti
Hom rogd
Ináncs
Kány
Kázs márk
Ké ked
Ke resz té te
Kis ki nizs
Kor lát
Krasz nok vaj da
Kupa
Léh
Lit ka
Méra
Mo gyo rós ka
Mo naj
Nagy ki nizs
No va jid rány
Nyés ta
Pam lény
Pá nyok
Pere
Pe re cse
Pusz ta rad vány
Rá sony sáp be rencs
Re géc
Se lyeb
Sza la szend
Szász fa
Sze me re
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Szen tist ván bak sa
Tel ki bá nya
Tor nyos né me ti
Vil mány
Vi zsoly
Zsuj ta

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
2. KAZINCBARCIKA

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Agg te lek
Alacs ka
Al só szu ha
Ba lajt
Bán hor vá ti
Be ren te
Bold va
Bor sod szi rák
Da mak
Dé des ta pol csány
Dö vény
Du bi csány
Ede lény
Fel sõ ke le csény
Fel sõ nyá rád
Hang ács
Hegy meg
Imo la
Iro ta
Izsó fal va
Ják fal va
Ka zinc bar ci ka
Ku ri tyán
Lak
Lád be se nyõ
Má lyin ka
Mú csony
Nagy bar ca
Nyom ár
Or mos bá nya
Ra gály
Ru dolf te lep
Sa jó gal góc
Sa jó i ván ka
Sa jó ka za
Sa jó szent pé ter
Sza ká csi
Szu ha fõ
Szu ha kál ló
Tar do na
To mor
Trizs
Vad na
Zá dor fal va
Zi liz
Zu bogy

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
3. MEZÕKÖVESD

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Bo gács
Bor sod geszt
Bor so di ván ka
Bükk áb rány
Bükk zsérc
Cse rép fa lu
Cse rép vár al ja
Csin cse
Eger lö võ
Ge lej
Kács
Me zõ ke resz tes
Me zõ kö vesd
Me zõ nagy mi hály
Me zõ nyá rád
Né gyes
Sály
Szen tist ván
Szo mo lya
Tard
Ti bold da róc
Ti sza bá bol na
Ti sza do rog ma
Ti sza valk
Vat ta
Eger far mos (He ves me gye)
Fü ze sa bony (He ves me gye)
Me zõ sze me re (He ves me gye)
Me zõ tár kány (He ves me gye)
Szi ha lom (He ves me gye)

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
4. MISKOLC

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Al só zsol ca
Ar nót
Ber zék
Bõcs
Bükk ara nyos
Bükk szent ke reszt
Emõd
Fel sõ zsol ca
Gesz tely
Har sány
Her nád kak
Her nád né me ti
Kis gyõr
Kis to kaj
Kon dó
Má lyi
Mis kolc
Nyék lád há za
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Onga
Pa rasz nya
Ra dos tyán
Ré pás hu ta
Sa jó bá bony
Sa jó e cseg
Sa jó ká pol na
Sa jó ke resz túr
Sa jó lád
Sa jó lász ló fal va
Sa jó pál fa la
Sa jó pet ri
Sa jó se nye
Sa jó vá mos
Szik szó
Szir ma be se nyõ
Var bó

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
5. ÓZD

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Arló
Bán ré ve
Bor sod bó ta
Bor sod ná dasd
Bor sod szent györgy
Bükk mo gyo rósd
Cser mely
Csok va o mány
Do ma há za
Far kas lyuk
Gö mör szõ lõs
Han gony
Hét
Jár dán há za
Ke le mér
Ki ráld
Kis si ká tor
Lé nárd da róc
Ne ké zseny
Ózd
Put nok
Sa jó mer cse
Sa jó né me ti
Sa jó püs pö ki
Sa jó ve lezd
Sáta
Se rény fal va
Up pony
Szent do mon kos (He ves me gye)

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
6. SÁTORALJAÚJHELY

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Al só be rec ki
Al só reg mec

Bod rog ha lom
Bod ro go la szi
Bózs va
Er dõ hor vá ti
Fel sõ be rec ki
Fel sõ reg mec
Fil ke há za
Fü zér
Fü zér ka ja ta
Fü zér kom lós
Fü zér rad vány
György tar ló
Há rom hu ta
Her ceg kút
Hol ló há za
Kar csa
Ka ros
Ke néz lõ
Kis hu ta
Kis roz vágy
Kom lós ka
Ko vács vá gás
Mak kos hoty ka
Mi kó há za
Nagy hu ta
Nagy roz vágy
Nyí ri
Olasz lisz ka
Pá cin
Pál há za
Pusz ta fa lu
Sá ra zsa dány
Sá ros pa tak
Sá to ral ja új hely
Ti sza cser mely
Ti sza ka rád
Tolcs va
Vá gás hu ta
Vaj dács ka
Vá mos új fa lu
Viss
Vily vi tány
Zal kod

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
7. SZENDRÕ

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Abod
Al só te le kes
Becs ke há za
Bód va len ke
Bód va rá kó
Bód va szi las
Deb ré te
Éger szög
Fel sõ te le kes
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Gal vács
Hid vé gar dó
Jós va fõ
Kánó
Kom já ti
Mar to nyi
Me szes
Per ku pa
Ra ka ca
Ra ka ca szend
Ru da bá nya
Sza lon na
Szend rõ
Szend rõ lád
Szin
Szin pet ri
Szög li get
Szõ lõ sar dó
Szu hogy
Te resz te nye
Tor na ba ra kony
Tor na ká pol na
Tor na ná das ka
Tor na szen tand rás
Tor na szent ja kab
Var bóc
Visz ló

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
8. SZERENCS

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Aba új szán tó
Al só dob sza
Bas kó
Be kecs
Bod rog ke resz túr
Bod rog kis fa lud
Cso baj
Er dõ bé nye
Go lop
Le gyes bé nye
Mád
Me gya szó
Me zõ zom bor
Mo nok
Prügy
Rát ka
Sima
Sós tó fal va
Sze gi
Sze gi long
Sze rencs
Tak ta báj
Tak ta har kány
Tak ta ke néz
Tak ta sza da

Tar cal

Tállya

Ti sza la dány

Ti sza lúc

Ti sza tar dos

To kaj

Új csa ná los

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

9. TISZAÚJVÁROS

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Árok tõ

Gi rincs

He jõ bá ba

He jõ ke resz túr

He jõ kürt

He jõ pa pi

He jõ sza lon ta

Ig ri ci

Kesz nyé ten

Kis csécs

Kö röm

Me zõ csát

Muhi

Nagy csécs

Ne mes bikk

Osz lár

Ónod

Sa jó híd vég

Sa jó ö rös

Sa jó szö ged

Szak áld

Ti sza ke szi

Ti sza pal ko nya

Ti sza tar ján

Ti sza új vá ros

Fo lyás (Haj dú-Bi har me gye)

Pol gár (Haj dú-Bi har me gye)

Ti sza gyu la há za (Haj dú-Bi har me gye)

Új ti kos (Haj dú-Bi har me gye)

Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye hi va tá sos önkormány -
zati tûz ol tó sá ga i nak se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör ze te:

Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye

Haj dú-Bi har me gye

He ves me gye

Jász-Nagy kun-Szol nok me gye

Nóg rád me gye

Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye

hi va tá sos ön kor mány za ti és ön kén tes tûz ol tó sá ga i nak el -
sõd le ges mû kö dé si kör ze te.
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V. CSONGRÁD MEGYE

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
1. CSONGRÁD

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Csong rád
Csany te lek
Fel gyõ
Tö mör kény

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
2. HÓDMEZÕVÁSÁRHELY

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Hód me zõ vá sár hely
Már tély
Mind szent

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
3. MAKÓ

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Apát fal va
Csa nád pa lo ta
Fe renc szál lás
Föl de ák
Ki rály he gyes
Ki szom bor
Klá ra fal va
Kö vegy
Ma gyar csa nád
Makó
Ma ros le le
Nagy lak
Ó föl de ák

Ön kén tes tûz ol tó ság:
4. RUZSA

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Ásott ha lom
Öt tö mös
Pusz ta mér ges
Ru zsa
Ül lés

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
5. SZEGED

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Al gyõ
Baks
Ba lás tya
Bor dány
Deszk
Dóc
Do ma szék
For rás kút

Kis te lek

Kü bek há za

Mó ra ha lom

Ó pusz ta szer

Rösz ke

Sán dor fal va

Szaty maz

Sze ged

Ti sza szi get

Új szen ti ván

Zá kány szék

Zsom bó

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

6. SZENTES

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

De re kegy ház

Fá bi án se bes tyén

Nagy tõ ke

Szeg vár

Szen tes

Csong rád me gye hi va tá sos ön kor mány za ti tûzoltósá -
gainak se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör ze te:

Bács-Kis kun me gye

Bé kés me gye

Csong rád me gye

Jász-Nagy kun-Szol nok me gye

hi va tá sos ön kor mány za ti és ön kén tes tûz ol tó sá ga i nak el -
sõd le ges mû kö dé si kör ze te.

VI. FEJÉR MEGYE

Ön kén tes tûz ol tó ság:

1. BICSKE

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Al csút do boz

Bics ke

Bod mér

Csab di

Etyek

Fel csút

Mány

Óba rok

Új ba rok

Vér tes bog lár

Her ceg ha lom (Pest me gye)

Tök (Pest me gye)

Zsám bék (Pest me gye)
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Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
2. DUNAÚJVÁROS

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Adony
Ba racs
Be lo i an nisz
Bes nyõ
Da ru szent mik lós
Du na új vá ros
Elõ szál lás
Iván csa
Kis apos tag
Kulcs
Me zõ fal va
Nagy ve nyim
Per ká ta
Pusz ta sza bolcs
Rác al más
Sza bad egy há za

Ön kén tes tûz ol tó ság:
3. MÓR

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Ba kony cser nye
Ba lin ka
Bo dajk
Csó ka kõ
Mór
Nagy ve leg
Pusz ta vám
Sö réd

Ön kén tes tûz ol tó ság:
4. POLGÁRDI

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Füle
Jenõ
Kis láng
Kõ szár hegy
Lep sény
Me zõ szent györgy
Ná dasd la dány
Pol gár di
Ba la ton fõ ka jár (Veszp rém me gye)

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
5. SÁRBOGÁRD

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Alap
Al só szen ti ván
Cece
Dég
Han tos
Igar

Ká loz
La jos ko má rom
Me zõ szi las
Nagy ka rá csony
Nagy lók
Sár bo gárd
Sár eg res
Sár ke reszt úr
Sá rosd
Sár szent ágo ta
Vaj ta
Be lecs ka (Tol na me gye)
Bi kács (Tol na me gye)
Ke szõ hi deg kút (Tol na me gye)
Kis szé kely (Tol na me gye)
Nagy szé kely (Tol na me gye)
Ozo ra (Tol na me gye)
Pál fa (Tol na me gye)
Si mon tor nya (Tol na me gye)
Tol na né me di (Tol na me gye)

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
6. SZÉKESFEHÉRVÁR

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Aba
Ba kony kú ti
Csák be rény
Csák vár
Csór
Csõsz
Fe hér vár csur gó
Gánt
Gár dony
Isz ka szent györgy
Isz ti mér
Ká pol nás nyék
Kin cses bá nya
Lo vas be rény
Ma gyar al más
Moha
Na dap
Pá kozd
Pát ka
Páz mánd
Sár ke resz tes
Sár ke szi
Sár szent mi hály
Se re gé lyes
So po nya
Su ko ró
Sza bad battyán
Szé kes fe hér vár
Tác
Úr hi da
Ve len ce
Ver eb
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Vér te sa csa
Zá moly
Zi chy új fa lu

Ön kén tes tûz ol tó ság:
7. VÁL

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Ba racs ka
Gyú ró
Ka já szó
Ta bajd
Tor das
Vál

Fej ér me gye hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá ga i nak
se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör ze te:

Bács-Kis kun me gye
Fej ér me gye
Gyõr-Mo son-Sop ron me gye
Ko má rom-Esz ter gom me gye
Pest me gye
So mogy me gye
Tol na me gye
Veszp rém me gye

hi va tá sos ön kor mány za ti és ön kén tes tûz ol tó sá ga i nak és
az FTP el sõd le ges mû kö dé si kör ze te.

VII. GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYE

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
1. CSORNA

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Acsa lag
Ár pás
Bá gyog szo vát
Bar bacs
Bezi
Bo don hely
Bo gyosz ló
Bõ sár kány
Ca kó há za
Csor na
Dör
Egye d
Ene se
Fa rád
Fe hér tó
Gyõr sö vény ház
Jo ba há za
Kis ba bot
Kóny
Mag ló ca
Ma gyar ke reszt úr
Mar ko ta bö dö ge

Mér ges
Mó ri chi da
Páli
Pász to ri
Po tyond
Rá ba csa nak
Rá ba csé csény
Rá ba por dány
Rá ba se bes
Rá ba szen tand rás
Rá ba szent mi hály
Rá ba szent mik lós
Rá ba ta má si
Ráb ca ka pi
So bor
Sop ron né me ti
Szany
Szil
Szil sár kány
Tár nok ré ti
Vág
Zse be há za

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
2. GYÕR

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Abda
Bõny
Börcs
Du na szeg
Du na szent pál
Écs
Fel péc
Gö nyû
Gyö mö re
Gyõr
Gyõ rasszony fa
Gyõr la da mér
Gyõr ság
Gyõr sze me re
Gyõ rúj ba rát
Gyõ rúj fa lu
Gyõr zá moly
Ik rény
Ka jár péc
Kis bajcs
Ko ron có
Kun szi get
Me zõ örs
Nagy bajcs
Nagy szent já nos
Nyal ka
Nyúl
Öt te vény
Pan non hal ma
Páz mánd fa lu
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Pér
Ra vazd
Rá ba pa to na
Rét alap
Ro mánd
Si ká tor
So ko ró pát ka
Tar ján pusz ta
Táp
Táp szent mik lós
Té nyõ
Tét
Töl tés ta va
Vá mos sza ba di
Veszp rém var sány
Vé nek
Ba kony pé terd
Lázi

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
3. KAPUVÁR

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Agya gosszer gény
Ba bót
Be led
Ci rák
Csa pod
Eber gõc
Edve
Fer tõd
Fer tõ end réd
Fer tõ szent mik lós
Fer tõ szép lak
Gyó ró
Hi mod
Hö vej
Iván
Ka pu vár
Kis fa lud
Mi há lyi
Osli
Pe tõ há za
Pusz ta csa lád
Rá ba ke cöl
Röj tök mu zsaj
Sar ród
Szár föld
Va dos fa
Vá sá ros fa lu
Vesz kény
Vit nyéd

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
4. MOSONMAGYARÓVÁR

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Ás vány rá ró
Be ze nye

Dar nó zse li
Du na ki li ti
Du na re me te
Du na szi get
Fe ke te er dõ
Ha lá szi
He gyes ha lom
Hé der vár
Já nos som or ja
Ká roly há za
Kim le
Kis bo dak
Le vél
Lé bény
Li pót
Má ri a kál nok
Me csér
Mo son ma gya ró vár
Mo son szent mik lós
Mo son szol nok
Püs ki
Raj ka
Új ró na fõ
Vár ba log

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
5. SOPRON

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Ág fal va
Fer tõ boz
Fer tõ ho mok
Fer tõ rá kos
Har ka
Hegy kõ
Hi deg ség
Kóp há za
Lövõ
Nagy cenk
Nagy lózs
Ne mes kér
Pe resz teg
Pinnye
Sop ron
Sop ron hor pács
Sop ron kö vesd
Új kér
Völ csej

Gyõr-Mo son-Sop ron me gye hi va tá sos ön kor mány za ti
tûz ol tó sá ga i nak se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör ze te:

Gyõr-Mo son-Sop ron me gye
Ko má rom-Esz ter gom me gye
Vas me gye
Veszp rém me gye

hi va tá sos ön kor mány za ti és ön kén tes tûz ol tó sá ga i nak el -
sõd le ges mû kö dé si kör ze te.
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VIII. HAJDÚ-BIHAR MEGYE

Ön kén tes tûz ol tó ság:
1. BALMAZÚJVÁROS

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Bal ma zúj vá ros
Hor to bágy

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
2. BERETTYÓÚJFALU

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Ár tánd
Ba kon szeg
Bedõ
Be rek bö ször mény
Be rettyó új fa lu
Bi har dancs há za
Bi har ke resz tes
Bi har tor da
Bojt
De recs ke
Fur ta
Gá bor ján
Hen ci da
Ko nyár
Me zõ pe terd
Me zõ sas
Nagy ke re ki
Szent pé ter szeg
Tépe
Told
Ván csod
Ve kerd
Zsá ka

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
3. DEBRECEN

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Bocs ka i kert
Deb re cen
Haj dú ba gos
Haj dú sám son
Mi ke pércs
Sá ránd

Ön kén tes tûz ol tó ság:
4. EGYEK

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Egyek
Ti sza cse ge
Új szent mar gi ta

Se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör zet:
Na gyi ván
Hor to bágy

te le pü lé sek te rü le te.

Ön kén tes tûz ol tó ság:

5. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Haj dú bö ször mény

Haj dú had ház

Tég lás

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

6. HAJDÚNÁNÁS

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Gör be há za

Haj dú do rog

Haj dú ná nás

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:*

7. HAJDÚSZOBOSZLÓ

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Ebes

Haj dú szo bosz ló

Haj dú szo vát

Nagy he gyes

Ön kén tes tûz ol tó ság:

8. KOMÁDI

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Ko má di

Kö rös sza kál

Kör összeg apá ti

Ma gyar ho mo rog

Úji ráz

Bi ha rug ra (Bé kés me gye)

Kö rös nagy har sány (Bé kés me gye)

Kö rös új fa lu (Bé kés me gye)

Me zõ gyán (Bé kés me gye)

Zsa dány (Bé kés me gye)

Ön kén tes tûz ol tó ság:

9. LÉTAVÉRTES

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Ál mosd

Ba ga mér

Esz tár

Hosszú pá lyi

Kis mar ja

Ko kad

Lé ta vér tes

Mo nos tor pá lyi

Po csaj

Új lé ta
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Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
10. PÜSPÖKLADÁNY

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Bá ránd
Bi har nagy ba jom
Föl des
Kaba
Nagy rá bé
Nád ud var
Püs pök la dány
Sáp
Sár rét ud va ri
Sze rep
Te tét len

Ön kén tes tûz ol tó ság:
11. VÁMOSPÉRCS

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Fü löp
Nyír áb rány
Nyír már ton fal va
Nyí ra csád
Nyír adony
Nyír lu gos
Vá mos pércs

Haj dú-Bi har me gye hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá -
ga i nak se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör ze te:

Bé kés me gye
Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye
Haj dú-Bi har me gye
Jász-Nagy kun-Szol nok me gye
Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye

hi va tá sos ön kor mány za ti és ön kén tes tûz ol tó sá ga i nak el -
sõd le ges mû kö dé si kör ze te.

IX. HEVES MEGYE

Ön kén tes tûz ol tó ság:
1. BÉLAPÁTFALVA

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Ba la ton
Be köl ce
Bé la pát fal va
Bükk szent már ton
Eger cse hi
Mi kó fal va
Mó nos bél
Nagy vis nyó
Szil vás vá rad
Szúcs

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
2. EGER

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Al deb rõ
An dor nak tá lya
Bá tor
Bo dony
Bükk szen ter zsé bet
Bükk szék
Dem jén
Eger
Eger bak ta
Eger bocs
Eger sza lók
Eger szó lát
Er dõ kö vesd
Fe dé mes
Fel deb rõ
Fel sõ tár kány
He ves ara nyos
Is ten me ze je
Ká pol na
Ke re csend
Kis fü zes
Mak lár
Mát ra de recs ke
Nagy tá lya
Nosz vaj
No vaj
Os to ros
Pa rád
Pé ter vá sá ra
Recsk
Si rok
Szaj la
Szar vas kõ
Tar na le lesz
Tar na szent má ria
Ter pes
Tó fa lu
Vá ra szó
Ver pe lét

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
3. GYÖNGYÖS

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Aba sár
Ad ács
At kár
Detk
Do mosz ló
Gyön gyös
Gyön gyös ha lász
Gyön gyös oro szi
Gyön gyös pa ta
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Gyön gyös soly mos
Gyön gyös tar ján
Hal ma jug ra
Ka rá csond
Kis ná na
Lu das
Mar kaz
Mát ra szen tim re
Nagy fü ged
Nagy ré de
Pa rád sas vár
Pá los vö rös mart
Ró zsa szent már ton
Szü csi
Vá mos györk
Vécs
Vi son ta
Visz nek

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
4. HATVAN

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Apc
Bol dog
Csány
Ecséd
Hat van
He réd
Hort
Ke rek ha raszt
Lõ rin ci
Nagy kö ké nyes
Pe tõ fi bá nya
Zagy va szán tó
Jász fény sza ru (Jász-Nagy kun-Szol nok me gye)
Bér (Nóg rád me gye)
Bu ják (Nóg rád me gye)
Egy há zas den ge leg (Nóg rád me gye)
Er dõ kürt (Nóg rád me gye)
Er dõt ar csa (Nóg rád me gye)
Hé ha lom (Nóg rád me gye)
Kál ló (Nóg rád me gye)
Kis bá gyon (Nóg rád me gye)
Pa lo tás (Nóg rád me gye)
Szi rák (Nóg rád me gye)
Va nyarc (Nóg rád me gye)
Gal ga hé víz (Pest me gye)
Kar tal (Pest me gye)
Tura (Pest me gye)
Ver seg (Pest me gye)

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
5. HEVES

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Átány
Be se nyõ te lek

Bo co nád
Dor mánd
Er dõ te lek
Erk
He ves
He ves ve ze kény
Kál
Komp olt
Nagy út
Pély
Tar na bod
Tar na mé ra
Tar na örs
Tar na szent mik lós
Tar na zsa dány
Tenk
Za ránk
Já szi vány (Jász-Nagy kun-Szol nok me gye)
Jász szen tand rás (Jász-Nagy kun-Szol nok me gye)

Ön kén tes tûz ol tó ság:
6. TISZANÁNA

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Kis kö re
Köm lõ
Sa rud
Ti sza ná na

He ves me gye hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá ga i nak
se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör ze te:

Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye
He ves me gye
Jász-Nagy kun-Szol nok me gye
Nóg rád me gye
Pest me gye

hi va tá sos ön kor mány za ti és ön kén tes tûz ol tó sá ga i nak és
az FTP el sõd le ges mû kö dé si kör ze te.

X. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

Ön kén tes tûz ol tó ság:
1. ABÁDSZALÓK

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Abád sza lók
Ti sza bu ra
Ti sza derzs

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
2. JÁSZBERÉNY

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Alattyán
Já nos hi da
Jász al só szent györgy
Jász ágó
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Jász árok szál lás
Jász be rény
Jász bol dog há za
Jász dó zsa
Jász fel sõ szent györgy
Jász já kó hal ma
Jász te lek
Pusz ta mo nos tor

Ön kén tes tûz ol tó ság:
3. JÁSZKISÉR

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Jász apá ti
Jász kis ér
Jász la dány
Ti sza süly

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
4. KARCAG

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Be rek für dõ
Kar cag
Kun ma da ras
Bu csa (Bé kés me gye)

Ön kén tes tûz ol tó ság:
5. KISÚJSZÁLLÁS

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Fegy ver nek
Ken de res
Kis új szál lás
Ör mé nyes
Ecseg fal va (Bé kés me gye)

Se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör zet:
Kar cag
Túr ke ve

te le pü lé sek te rü le te.

Ön kén tes tûz ol tó ság:
6. KUNHEGYES

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Kun he gyes
Ti sza bõ
Ti sza gyen da
Ti sza roff
To maj mo nos to ra

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
7. KUNSZENTMÁRTON

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Cser ke szõ lõ
Csé pa
Kun szent már ton

Mes ter szál lás
Nagy rév
Öcsöd
Sze le vény
Ti sza i no ka
Ti sza kürt
Ti sza sas

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
8. MEZÕTÚR

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Két pó
Kun csor ba
Me zõ hék
Me zõ túr
Túr ke ve

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
9. SZOLNOK

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Be seny szög
Csa ta szög
Huny ad fal va
Kõ te lek
Nagy kö rû
Rá kó czi fal va
Sza jol
Szász be rek
Szol nok
Ti sza vár kony
Tó szeg
Új szász
Ve zseny
Zagy va ré kas

Ön kén tes tûz ol tó ság:
10. TISZAFÖLDVÁR

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Ci bak há za
Ken gyel
Mart fû
Rá kó czi új fa lu
Ti sza föld vár

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
11. TISZAFÜRED

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Na gyi ván
Ti sza fü red
Ti sza i gar
Ti sza örs
Ti sza szen tim re
Ti sza szõ lõs
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Po rosz ló (He ves me gye)
Új lõ rinc fal va (He ves me gye)

Ön kén tes tûz ol tó ság:
12. TÖRÖKSZENTMIKLÓS

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Ti sza püs pö ki
Ti sza te nyõ
Tö rök szent mik lós

Jász-Nagy kun-Szol nok me gye hi va tá sos ön kor mány za ti
tûz ol tó sá ga i nak se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör ze te:

Bács-Kis kun me gye
Bé kés me gye
Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye
Csong rád me gye
Haj dú-Bi har me gye
He ves me gye
Jász-Nagy kun-Szol nok me gye
Pest me gye

hi va tá sos ön kor mány za ti és ön kén tes tûz ol tó sá ga i nak és
az FTP el sõd le ges mû kö dé si kör ze te.

XI. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE

Ön kén tes tûz ol tó ság:
1. ÁCS

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Ács
Bana
Bá bol na

Ön kén tes tûz ol tó ság:
2. BAJNA

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Baj na
Epöl
Gyer mely
Szo mor
Nagy sáp
Má ria ha lom
Úny

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
3. ESZTERGOM

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Csol nok
Dág
Do rog
Dö mös
Esz ter gom
Kesz tölc
Le ány vár

Pi lis csév
Pi lis ma rót
Pi lis csa ba (Pest me gye)
Pi lis jász fa lu (Pest me gye)
Tinnye (Pest me gye)

Ön kén tes tûz ol tó ság:
4. KISBÉR

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Aka
Ács tesz ér
Ász ár
Ba kony bánk
Ba kony sár kány
Ba kony szom bat hely
Bár so nyos
Csat ka
Csá szár
Ete
Ke rék te le ki
Kis bér
Réde
Súr
Vért es ket hely

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
5. KOMÁROM

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Al más fü zi tõ
Du na al más
Ko má rom
Mo csa
Na szály
Nesz mély

Ön kén tes tûz ol tó ság:
6. NAGYIGMÁND

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Csém
Csép
Ki sig mánd
Kocs
Na gyig mánd
Szák szend
Tár kány

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
7. NYERGESÚJFALU

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Annya völgy
Ba jót
Lá bat lan
Mo gyo rós bá nya
Nyer ges új fa lu
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Sá ri sáp
Süt tõ
Tát
To kod
To ko dal tá ró

Ön kén tes tûz ol tó ság:
8. OROSZLÁNY

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Bo kod
Dad
Kecs kéd
Orosz lány

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
9. TATABÁNYA

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Baj
Du na szent mik lós
Hé reg
Köm lõd
Kör nye
Szár li get
Szo mód
Tar dos
Tar ján
Tata
Ta ta bá nya
Vár gesz tes
Vér tes som ló
Vér tes szõ lõs
Vér tes tol na
Szár (Fej ér me gye)

Ko má rom-Esz ter gom me gye hi va tá sos ön kor mány za ti
tûz ol tó sá ga i nak se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör ze te:

Fej ér me gye
Gyõr-Mo son-Sop ron me gye
Ko má rom-Esz ter gom me gye
Pest me gye
Veszp rém me gye

hi va tá sos ön kor mány za ti és ön kén tes tûz ol tó sá ga i nak és
az FTP el sõd le ges mû kö dé si kör ze te.

XII. NÓGRÁD MEGYE

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
1. BALASSAGYARMAT

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Ba las sa gyar mat
Bánk
Becs ke
Ber cel
Bo kor

Bor sos be rény
Cser hát ha láp
Cser hát su rány
Cseszt ve
Csi tár
De ber csény
Dej tár
Dré gely pa lánk
Ér sek vad kert
Gal ga gu ta
He ren csény
Hol ló kõ
Hont
Hor pács
Hu gyag
Iliny
Ipoly szög
Ipoly ve ce
Két bo dony
Kis ecset
Ku ta só
Lu dány ha lá szi
Ma gyar nán dor
Mo ho ra
Nagy lóc
Nagy oro szi
Nóg rád kö vesd
Nóg rád mar cal
Nóg rád sáp
Nóg rád si pek
Nóg rád sza kál
Õr ha lom
Pa tak
Pat varc
Pusz ta ber ki
Rét ság
Ri móc
Rom hány
Szan da
Szá tok
Szé csén ke
Szen te
Szé csény
Szügy
Te rény
Te res ke
Tol mács
Var sány

Ön kén tes tûz ol tó ság:
2. PÁSZTÓ

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Al só told
Csé cse
Cser hát szen ti ván
Ecseg
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Fel sö told 
Ga ráb
Job bá gyi
Ko zárd
Mát ra szõ lõs
Mát ra ve re bély
Pász tó
Sám son há za
Szar vas ge de
Szur dok püs pö ki
Tar

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
3. SALGÓTARJÁN

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Bár na
Bá tony te re nye
Ce red
Do rog há za
Egy há zas ger ge
End re fal va
Etes
Ipoly tar nóc
Ka ran csal ja
Ka rancs be rény
Ka rancs ke szi
Ka rancs la puj tõ
Ka rancs ság
Ka zár
Kis har tyán
Kis bár kány
Lit ke
Luc fal va
Ma gyar géc
Márk há za
Mát ra mind szent
Mát ra no vák
Mát ra sze le
Mát ra te re nye
Mi hály ger ge
Nagy bár kány
Nagy ke reszt úr
Nem ti
Nóg rád me gyer
Pi liny
Rá kó czi bá nya
Sal gó tar ján
Ság új fa lu
So mos kõ új fa lu
Sós har tyán
Szal ma tercs
Szé csény fel fa lu
Szi las po gony
Szu ha
Vizs lás
Za bar

Ivád (He ves me gye)
Mát ra bal la (He ves me gye)

Nóg rád me gye hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá ga i -
nak se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör ze te:

Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye
He ves me gye
Nóg rád me gye
Pest me gye

hi va tá sos ön kor mány za ti és ön kén tes tûz ol tó sá ga i nak és
az FTP el sõd le ges mû kö dé si kör ze te.

XIII. PEST MEGYE

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
1. CEGLÉD

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Abony
Al ber tir sa
Ceg léd
Ceg léd ber cel
Cse mõ
Jász ka ra je nõ
Kõ rös te tét len
Mi ke bu da
Tá pió szõ lõs
Tör tel
Új szil vás

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
2. DABAS

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Al só né me di
Bu gyi
Da bas
Her nád
Inárcs
Ka kucs
Ócsa
Ör kény
Pusz ta vacs
Ta tár szent györgy
Új har tyán
Új len gyel

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
3. ÉRD

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Bi a tor bágy
Bu da örs
Di ósd
Érd
Páty
Pusz ta zá mor
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Sós kút
Száz ha lom bat ta
Tár nok
Tö rök bál int
Er csi (Fej ér me gye)
Mar ton vá sár (Fej ér me gye)
Rác ke reszt úr (Fej ér me gye)

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
4. GÖDÖLLÕ

El sõd le ges mû kö dé si kör zet;
Aszód
Bag
Dány
Do mony
Er dõ ker tes
Gal ga má csa
Gö döl lõ
Hé víz györk
Ik lad
Isa szeg
Ke re pes
Kis tar csa
Mo gyo ród
Sza da
Val kó
Vá ceg res
Vác ki súj fa lu
Vác szent lász ló
Ve res egy ház
Zsám bok

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
5. MONOR

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Bé nye
Csév ha raszt
Dán szent mik lós
Gom ba
Gyöm rõ
Káva
Mag lód
Men de
Mo nor
Mo no ri er dõ
Nyár egy há za
Pé te ri
Pi lis
Süly sáp
Úri
Üllõ
Va sad
Ve csés

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
6. NAGYKÁTA

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Far mos
Kóka
Nagy ká ta
Pánd
Szent lõ rinc ká ta
Szent már ton ká ta
Tá pi ó bics ke
Tá pió györ gye
Tá pi ó ság
Tá pi ó sze csõ
Tá pió sze le
Tá pi ó szent már ton
Tó al más

Ön kén tes tûz ol tó ság:
7. NAGYKÕRÖS

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Ko csér
Nagy kõ rös
Nyárs apát

Ön kén tes tûz ol tó ság:
8. POMÁZ

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Bu da ka lász
Cso bán ka
Pi lisszán tó
Pi lisszent ke reszt
Po máz

Ön kén tes tûz ol tó ság:
9. RÁCKEVE

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Ápor ka
Döm söd
Kis kun lac há za
Ló rév
Ma kád
Rác ke ve
Szi get be cse
Szi get szent már ton
Szi get új fa lu

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
10. SZENTENDRE

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Du na bog dány
Kis oro szi
Le ány fa lu
Pi lisszent lász ló
Pócs me gyer
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Szent end re
Szi get mo nos tor
Ta hi tót fa lu
Vi seg rád

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
11. SZIGETSZENTMIKLÓS

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Dél egy há za
Du na ha rasz ti
Du na var sány
Ha lász te lek
Ma jos há za
Szi get csép
Szi get ha lom
Szi get szent mik lós
Tak sony
Tö köl

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
12. VÁC

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Acsa
Cso mád
Csö rög
Csõ vár
Gal ga györk
Göd
Ipoly da másd
Kis ma ros
Kis né me di
Kosd
Kós pal lag
Má ri a noszt ra
Nagy ma ros
Õr bottyán
Penc
Püs pök hat van
Püs pök szi lágy
Rád
Szob
Szo ko lya
Szõd
Szõd li get
Vác
Vác du ka
Vá char tyán
Vác rá tót
Ve rõ ce
Ze be gény
Al só pe tény (Nóg rád me gye)
Ber ke nye (Nóg rád me gye)
Di ós je nõ (Nóg rád me gye)
Fel sõ pe tény (Nóg rád me gye)
Ke szeg (Nóg rád me gye)

Le génd (Nóg rád me gye)
Né zsa (Nóg rád me gye)
Nóg rád (Nóg rád me gye)
Nõ tincs (Nóg rád me gye)
Õs agárd (Nóg rád me gye)
Szen de hely (Nóg rád me gye)

Ön kén tes tûz ol tó ság:
13. VÁMOSMIKOLA

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Ber ne ce ba rá ti
Ke men ce
Pe rõ csény
Tésa
Nagy bör zsöny
Ipoly töl gyes
Let kés
Vá mos mi ko la

Pest me gye hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá ga i nak
se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör ze te:

Bács-Kis kun me gye
Fej ér me gye
He ves me gye
Jász-Nagy kun-Szol nok me gye
Ko má rom-Esz ter gom me gye
Nóg rád me gye
Pest me gye

hi va tá sos ön kor mány za ti és ön kén tes tûz ol tó sá ga i nak,
 valamint az FTP el sõd le ges mû kö dé si kör ze te és a vo nat -
ko zó jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott ese tek ben az RKI
mû kö dé si te rü le te.

XIV. SOMOGY MEGYE

Ön kén tes tûz ol tó ság:
1. BALATONBOGLÁR

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Ba la ton bog lár
Ba la ton feny ves
Ba la ton lel le
Ba la ton õszöd
Ba la ton sze mes
Fo nyód
Gyugy
Ka rád
Lát rány
Or da cse hi
So mogy ba bod
So mogy túr
Szõ lõs gyö rök
Visz
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Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
2. BARCS

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Ba bó csa
Barcs
Bol hó
Cso ko nya vi son ta
Da rány
Drá va gár dony
Drá va ta má si
He resz nye
Ho mok szent györgy
Ist ván di
Kas té lyos dom bó
Kál mán csa
Kom lósd
La kó csa
Pé ter hi da
Po tony
Ri nya új lak
Ri nya új nép
So mo gya racs
Szent bor bás
Szu lok
Tót új fa lu
Víz vár

Ön kén tes tûz ol tó ság:
3. BÖHÖNYE

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Bö hö nye
Inke
Nagy ba jom
Nem es déd
Ne mes kis fa lud
Sze nyér
Tap sony
Var ász ló
Vése

Ön kén tes tûz ol tó ság:
4. CSURGÓ

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Bé la vár
Ber zen ce
Csur gó
Csur gó nagy mar ton
Gyé ké nyes
Iha ros
Iha ros be rény
Õr ti los
Por rog
Por rog szent ki rály
Por rog szent pál
So mogy bük kösd

So mogy csi csó
So mogy ud var hely
Szent a
Zá kány
Zá kány fa lu

Ön kén tes tûz ol tó ság:
5. KADARKÚT

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Csö köly
Gige
Hed re hely
Hen cse
Jákó
Ka dar kút
Kõ kút
Mike
Ri nya ko vá csi
Vis nye

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
6. KAPOSVÁR

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Al só bo gát
Baté
Bár dud var nok
Bod rog
Bonnya
Bõ szén fa
Büs sü
Cser én fa
Csom bárd
Ecseny
Edde
Fel sõ mo cso lád
Fiad
Fonó
Ga más
Gá los fa
Haj más
He tes
Igal
Juta
Ka pos fõ
Ka pos gyar mat
Ka pos ho mok
Ka pos ke reszt úr
Ka pos mé rõ
Ka pos szer da hely
Ka pos új lak
Ka pos vár
Ka zsok
Kára
Ki sasszond
Kis bár apá ti
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Kis gya lán
Kis kor pád
Ma gyar atád
Ma gyar eg res
Mer nye
Me zõ cso ko nya
Orci
Osz to pán
Pa ta lom
Pat ca
Pál ma jor
Po lány
Rák si
Sán tos
Si mon fa
So mo dor
So mo gya csa
So mogy asza ló
So mogy dö röcs ke
So mogy gesz ti
So mogy jád
So mogy sárd
Szen na
Szent ba lázs
Szent gá los kér
Szil vásszent már ton
Szo ro sad
Ta szár
Tö rök kop pány
Új vár fal va
Vár da
Zi mány
Zse lic kis fa lud
Zse lic kis lak
Zse lic szent pál
Göd re (Ba ra nya me gye)

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
7. MARCALI

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Ba la ton ke reszt úr
Ba la ton má ria für dõ
Ba la ton új lak
Bu zsák
Csá kány
Csö mend
Fõ nyed
Ga dány
Hács
Hol lád
Hosszú víz
Ke le víz
Két hely
Kis be rény
Len gyel tó ti
Li bic koz ma

Mar ca li
Mesz teg nyõ
Nagy sza ká csi
Ne mes vid
Nik la
Öreg lak
Pa muk
Pusz ta ko vá csi
Sá voly
So mogy fajsz
So mogy sám son
So mogy si mo nyi
So mogy szent pál
So mogy vá mos
So mogy vár
So mogy zsit fa
Szeg er dõ
Szõ ke dencs
Tás ka
Ti kos

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
8. NAGYATÁD

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Bak há za
Be leg
Bol hás
Gör ge teg
Há rom fa
Ka szó
Kis ba jom
Ku tas
Lá bod
Nagy atád
Nagy kor pád
Öt vös kó nyi
Ri nya be se nyõ
Ri nya szent ki rály
Se gesd
So mogy szob
Sza bás
Ta rany

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
9. SIÓFOK

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Ádánd
Ba la to nend réd
Ba la ton föld vár
Ba la ton sza ba di
Ba la ton szár szó
Bál vá nyos
Ke re ki
Kõ rös hegy
Köt cse
Nagy be rény
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Nagy cse pely
Nyim
Pusz ta sze mes
Ság vár
Sió fok
Si ó jut
Som (ki vé ve: Da rány pusz ta)
Szán tód
Szó lád
Te le ki
Za már di
Enying (Fej ér me gye)
Má tyás domb (Fej ér me gye)
Me zõ ko má rom (Fej ér me gye)
Sza bad híd vég (Fej ér me gye)
Fel sõ nyék (Tol na me gye)
Ba la ton vi lá gos (Veszp rém me gye)

Ön kén tes tûz ol tó ság:
10. TAB

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
An docs
Bá bony me gyer
Be deg kér
Ka poly
Ká nya
Lul la
Mik ló si
Ná gocs
Sér sek szõ lõs
So mogy eg res
So mogy meggyes
Tab
Ten gõd
Tor vaj
Zala
Zics

So mogy me gye hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá ga i -
nak se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör ze te:

Ba ra nya me gye
Fej ér me gye
So mogy me gye
Tol na me gye
Veszp rém me gye
Zala me gye

hi va tá sos ön kor mány za ti és ön kén tes tûz ol tó sá ga i nak el -
sõd le ges mû kö dé si kör ze te.

XV. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

Ön kén tes tûz ol tó ság:
1. BAKTALÓRÁNTHÁZA

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Bak ta ló ránt há za
Be se nyõd

Las kod
Le ve lek
Magy
Nyír já kó
Nyír kércs
Ra mo csa há za
Nyí rib rony
Ro hod
Pet ne há za

Ön kén tes tûz ol tó ság:
2. CSENGER

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Csász ló
Cse göld
Csen ger
Csen ger si ma
Csen ge rúj fa lu
Dar nó
Ga csály
Gar bolc
Her mán szeg
Jánk maj tis
Kis hó dos
Kis na mény
Kom lód tót fa lu
Méh te lek
Nagy hó dos
Pá tyod
Por csal ma
Ro zsály
Sza mo san gya los
Sza mos becs
Sza mos sá lyi
Sza mos ta tár fal va
Tisz ta be rek
Túr ri cse
Tyu kod
Ura
Zaj ta

Ön kén tes tûz ol tó ság:
3. FEHÉRGYARMAT

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Bot pa lád
Cé gény dá nyád
Csa holc
Fe hér gyar mat
Fü lesd
Gyü gye
Kér sem jén
Ki sar
Kis pa lád
Kissze ke res
Köl cse
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Kö mö rõ
Ma gos li get
Mánd
Mi lo ta
Náb rád
Na gyar
Nagy sze ke res
Ne mes bor zo va
Olcs va a pá ti
Pa nyo la
Pe nyi ge
Son kád
Sza mo súj lak
Szat már cse ke
Ti sza becs
Ti sza csé cse
Ti sza kó ród
Tu nyog ma tolcs
Tú rist ván di
Usz ka
Vá mos oro szi
Zsa ro lyán

Ön kén tes tûz ol tó ság:
4. IBRÁNY

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Bal sa
Besz te rec
Buj
Gá va ven csel lõ
Ib rány
Nagy ha lász
Pa szab
Ti sza ber cel
Ti sza rád
Ti sza te lek
Vas me gyer

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
5. KISVÁRDA

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Ajak
Anarcs
Ber kesz
Domb rád
Döge
Fé nyes lit ke
Gé gény
Gyu la há za
Jéke
Kék cse
Kis vár da
Lö võ pet ri
Me zõ la dány
Nyír kar ász

Nyír lö võ
Nyír tass
Pap
Pát ro ha
Rét köz be rencs
Sza bolcs bá ka
Sza bolcs ve res mart
Ti sza ka nyár
Tor nyos pál ca
Új domb rád
Új ke néz
Ci gánd (Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)
Dá móc (Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)
Lá ca csé ke (Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)
Ri cse (Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)
Sem jén (Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)
Rév le ány vár (Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)
Zemp lé na gárd (Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
6. MÁTÉSZALKA

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Fá bi án há za
Fül pös da róc
Géb er jén
Gyõr te lek
Ho dász
Jár mi
Kán tor já no si
Ko csord
Má té szal ka
Mérk
Nagy do bos
Na gye csed
Nyír csa holy
Nyír ká ta
Nyír meggyes
Nyír pa rasz nya
Ópá lyi
Ökö ri tó fül pös
Õr
Pa pos
Rá polt
Sza mos kér
Sza mosszeg
Ti bor szál lás
Vaja
Vál laj

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
7. NYÍRBÁTOR

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Bá tor li get
En csencs
Kál ló sem jén
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Kis lé ta
Má ria pócs
Nyír bá tor
Nyír bél tek
Nyír bo gát
Nyír csá szá ri
Nyír derzs
Nyír gyu laj
Nyír pi lis
Nyír vas vá ri
Ó fe hér tó
Öm böly
Pe nész lek
Pi ri cse
Pócs pet ri
Te rem

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
8. NYÍREGYHÁZA

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Apagy
De me cser
Kál mán há za
Ke me cse
Kék
Kó taj
Nagy cser kesz
Nagy kál ló
Nap kor
Nyír bog dány
Nyír egy há za
Nyír pa zony
Nyír te lek
Nyír tét
Nyír tu ra
Ra ka maz
Sé nyõ
Sza bolcs
Szé kely
Tí már
Ti sza nagy fa lu

Ön kén tes tûz ol tó ság:
9. SZAKOLY

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Bal kány
Biri
Bö köny
Gesz te réd
Nyír gel se
Nyír mi hály di
Sza koly

Ön kén tes tûz ol tó ság:
10. TISZAVASVÁRI

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Szor gal ma tos
Ti sza da da
Ti sza dob
Ti sza esz lár
Ti sza lök
Ti sza vas vá ri

Ön kén tes tûz ol tó ság:
11. ÚJFEHÉRTÓ

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Ér pa tak
Új fe hér tó

Ön kén tes tûz ol tó ság:
12. VÁSÁROSNAMÉNY

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Ara nyos apá ti
Ba ra bás
Be reg da róc
Be reg su rány
Csa ro da
Ge lé nes
Gem zse
Gu lács
Gyü re
He te fe jér cse
Ilk
Jánd
Kis var sány
Ló nya
Má rok pa pi
Má tyus
Nagy var sány
Nyír ma da
Olcs va
Pusz ta do bos
Tá kos
Tar pa
Ti sza a dony
Ti sza ke re cseny
Ti sza szal ka
Ti sza vid
Ti va dar
Vá mos atya
Vá sá ros na mény

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
13. ZÁHONY

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Benk
Eper jes ke
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Gyõ röcs ke
Ko mo ró
Mán dok
Ti sza bez déd
Ti sza mo gyo rós
Ti sza szent már ton
Tu zsér
Zá hony
Zsurk

Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye hi va tá sos ön kor mány -
za ti tûz ol tó sá ga i nak se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör ze te:

Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye
Haj dú-Bi har me gye

hi va tá sos ön kor mány za ti és ön kén tes tûz ol tó sá ga i nak el -
sõd le ges mû kö dé si kör ze te.

XVI. TOLNA MEGYE

Ön kén tes tûz ol tó ság:
1. BÁTASZÉK

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Al só nyék
Báta
Bá ta a pá ti
Bá ta szék
Mór ágy
Pör böly

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
2. DOMBÓVÁR

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
At ta la
Csib rák
Csi kós tõt tõs
Dal mand
Dom bó vár
Döb rö köz
Dúzs
Gyu laj
Já gó nak
Ka pos pu la
Ka posszek csõ
Kis vej ke
Ko cso la
Kurd
Lá pa fõ
Len gyel
Mu csi
Nak
Szakcs
Vá rong
Al só mo cso lád (Ba ra nya me gye)
Ág (Ba ra nya me gye)

Ba ra nya je nõ (Ba ra nya me gye)
Ba ra nya szent györgy (Ba ra nya me gye)
Bi kal (Ba ra nya me gye)
Egy há zas ko zár (Ba ra nya me gye)
Ge ré nyes (Ba ra nya me gye)
Hegy hát ma róc (Ba ra nya me gye)
Kis va szar (Ba ra nya me gye)
Má gocs (Ba ra nya me gye)
Me ké nyes (Ba ra nya me gye)
Me zõd (Ba ra nya me gye)
Nagy haj más (Ba ra nya me gye)
Palé (Ba ra nya me gye)
Sásd (Ba ra nya me gye)
Szágy (Ba ra nya me gye)
Szár ász (Ba ra nya me gye)
Tar rós (Ba ra nya me gye)
Té kes (Ba ra nya me gye)
Tor más (Ba ra nya me gye)
Vá sá ros dom bó (Ba ra nya me gye)
Vázs nok (Ba ra nya me gye)
Csor na (So mogy me gye)
Ga dács (So mogy me gye)
Göl le (So mogy me gye)
Ker cse li get (So mogy me gye)
Mos dós (So mogy me gye)
Nagy ber ki (So mogy me gye)
So mogy szil (So mogy me gye)
Sza ba di (So mogy me gye)

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
3. PAKS

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Bölcs ke
Du na föld vár
Du na szent györgy
Ger jen
Györ köny
Kaj dacs
Ma do csa
Nagy do rog
Né met kér
Paks
Pusz ta hen cse
Sár szent lõ rinc

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
4. SZEKSZÁRD

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Al só ná na
Apar hant
Bony hád
Bony hád va rasd
Cikó
Decs
Di ós be rény
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Fel sõ ná na
Grá bóc
Gyönk
Harc
Hõ gyész
Ka kasd
Ka laz nó
Kéty
Kis do rog
Kis má nyok
Kis tor más
Kö lesd
Me di na
Misz la
Mõ csény
Mucs fa
Mur ga
Nagy má nyok
Nagy vej ke
Õcsény
Sár pi lis
Si ó a gárd
Sza ka dát
Szál ka
Szá razd
Szed res
Szek szárd
Ten ge lic
Te vel
Ud va ri
Var sád
Vár domb
Zá vod
Zom ba
Hi das (Ba ra nya me gye)
Me csek ná dasd (Ba ra nya me gye)
Ó bá nya (Ba ra nya me gye)
Ó fa lu (Ba ra nya me gye)

Ön kén tes tûz ol tó ság:
5. TAMÁSI

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Ér tény
Für ged
Ireg szem cse
Kop pány szán tó
Ma gyar ke szi
Nagy kó nyi
Nagy szo koly
Pári
Pin ce hely
Re göly
Sza kály
Ta má si
Úji reg

Ön kén tes tûz ol tó ság:
6. TOLNA

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Bo gyisz ló
Fadd
Fá cán kert
Tol na

Tol na me gye hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá ga i nak
se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör ze te:

Ba ra nya me gye
Bács-Kis kun me gye
Fej ér me gye
So mogy me gye
Tol na me gye

hi va tá sos ön kor mány za ti és ön kén tes tûz ol tó sá ga i nak el -
sõd le ges mû kö dé si kör ze te.

XVII. VAS MEGYE

Ön kén tes tûz ol tó ság:
1. CSEPREG

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Bõ
Bük
Csep reg
Gór
Ik lan be rény
Lócs
Saj tos kál
Si ma ság
Tor más li get
Tö mörd
Egy há zas fa lu (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)
Gya ló ka (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)
Rép ce vis (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)
Sza kony (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)
Und (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)
Zsi ra (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
2. KÖRMEND

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Al só szöl nök
Apá tist ván fal va
Csá kány do rosz ló
Csö röt nek
Da ra bos hegy
Dö bör hegy
Dö rös ke
Egy há zas hol lós
Egy há zas rá dóc
Fel sõ já nos fa
Fel sõ ma rác
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Fel sõ szöl nök
Gasz tony
Ha las tó
Ha logy
Ha rasz ti fa lu
Hegy hát ho dász
Hegy hát sál
Hegy hát szent ja kab
Hegy hát szent már ton
Is pánk
Ivánc
Ka ta fa
Ke mes ta ród fa
Két völgy
Kis rá kos
Kon dor fa
Kör mend
Ma gyar lak
Ma gyar nád al ja
Ma gyar sze csõd
Mol na sze csõd
Nagy köl ked
Nagy miz dó
Nagy rá kos
Ná dasd
Ne mes med ves
Ne mes rem pe hol lós
Or fa lu
Õri ma gya rósd
Õri szent pé ter
Pan kasz
Pin ka mind szent
Rá ba gyar mat
Rá dóc köl ked
Rá tót
Rö nök
Sár fi miz dó
Szak nyér
Sza kony fa lu
Sza la fõ
Szar vas kend
Szent gott hárd
Szent pé ter fa
Szõ ce
Va sal ja
Vas szent mi hály
Vi szák
Csö de (Zala me gye)
Oz mán bük (Zala me gye)
Vas pör (Zala me gye)
Za la hás hágy (Zala me gye)
Za la lö võ (Zala me gye)

Ön kén tes tûz ol tó ság:
3. KÕSZEG

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Bo zsok
Cák

Hor vát zsi dány
Kis zsi dány
Kõ szeg
Kõ szeg do rosz ló
Kõ szeg paty
Kõ szeg szer da hely
Lu kács há za
Ne mes csó
Ól mod
Pe resz nye
Pusz ta csó
Ve lem

Ön kén tes tûz ol tó ság:
4. RÉPCELAK

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Csá nig
Nick
Rép ce lak
Vá mos csa lád
Vas eger szeg
Csá ford já nos fa (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)
Csér (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)
Dé nes fa (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)
Rép ce sze me re (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
5. SÁRVÁR

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Bejc gyer tyá nos
Boba
Bor gá ta
Bö göt
Bö gö te
Cell dö mölk
Cher nel há za da mo nya
Csem pesz ko pács
Csé nye
Csön ge
Duka
Eger völgy
Egy há zas he tye
Gér ce
Hegy fa lu
Hosszú pe resz teg
Iker vár
Ják fa
Já nos há za
Kar akó
Káld
Ke léd
Ke me nes ká pol na
Ke me nes ma ga si
Ke me nes mi hály fa
Ke me nes pál fa
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Ke me nes söm jén
Ke me nes szent már ton
Ke nye ri
Kis som lyó
Köcsk
Me gye híd
Meggyes ko vá csi
Mes ter há za
Mes te ri
Nagy ge resd
Nagy si mo nyi
Ne mes ke reszt úr
Ne mes kocs
Ne mes lá dony
Nyõ gér
Ostf fy asszony fa
Ölbõ
Pá poc
Pe cöl
Por pác
Pós fa
Rá ba paty
Rép ce szent györgy
Rum
Sár vár
Sit ke
Só tony
Sze les te
To korcs
Tom pa lá dony
Ura i új fa lu
Vas hosszú fa lu
Vasszil vágy
Vá sá ros mis ke
Vát
Vö nöck
Zsennye
Zsé deny
Ka mond (Veszp rém me gye)

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
6. SZOMBATHELY

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Acsád
Ba lo gu nyom
Boz zai
Bu csu
Doz mat
Fel sõ csa tár
Gen csa pá ti
Gya nó ge re gye
Gyön gyös fa lu
Hor vát lö võ
Ják
Ke néz
Ki su nyom

Mesz len
Nar da
Ná rai
Ne mes bõd
Ne mes kol ta
Pe re nye
Por nó apá ti
Rá ba töt tös
Sal kö ves kút
Sé
Sor ki fa lud
Sor ki ká pol na
So rok po lány
Söp te
Szom bat hely
Ta na kajd
Táp lán szent ke reszt
To rony
Vas asszony fa
Vas ke resz tes
Vas su rány
Vasszé cseny
Vép

Ön kén tes tûz ol tó ság:
7. VASVÁR

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Al só új lak
Bér bal ta vár
Cse hi
Cse hi mind szent
Csip ke rek
Ger se ka rát
Gyõr vár
Hegy hát szent pé ter
Kám
Olasz fa
Osz kó
Pá csony
Pe tõ mi hály fa
Püs pök mol ná ri
Rá ba híd vég
Sze me nye
Te le kes
Vas vár

Vas me gye hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá ga i nak
se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör ze te:

Gyõr-Mo son-Sop ron me gye
Vas me gye
Veszp rém me gye
Zala me gye

hi va tá sos ön kor mány za ti és ön kén tes tûz ol tó sá ga i nak el -
sõd le ges mû kö dé si kör ze te.
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XVIII. VESZPRÉM MEGYE

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
1. AJKA

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Ajka
Apá ca tor na
Ba kony pö lös ke
Bor ször csök
Cseh bá nya
De ve cser
Doba
Ha lim ba
Isz káz
Ka polcs
Ka ra kó ször csök
Kis ber zseny
Kis lõd
Ko lon tár
Ma gyar po lány
Nosz lop
Nyi rád
Oro szi
Öcs
Pula
Pusz ta mis ke
Som ló je nõ
Som ló vá sár hely
Szõc
Ta li án dö rögd
Tüs ke vár
Úr kút
Vá ros lõd
Vi gánt pe tend

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
2. BADACSONYTOMAJ

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Áb ra hám hegy
Ba da csony to maj
Ba da csony tör de mic
Ba la ton csi csó
Ba la to ne de rics
Ba la ton he nye
Ba la ton ren des
Ba la ton sze pezd
Hegy ma gas
Káp ta lan tó ti
Kék kút
Kis apá ti
Kõ vá gó örs
Kö ves kál
Mind szent kál la
Mon osz ló
Ne mes gu lács

Ne mes vi ta
Ó bu da vár
Rév fü löp
Sal föld
Szen tan tal fa
Szent bék kál la
Szent ja kab fa
Szig li get
Ta gyon
Zán ka

Ön kén tes tûz ol tó ság:
3. BALATONFÜRED

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Aszó fõ
Ba la to na ka li
Ba la ton fü red
Ba la ton szõ lõs
Ba la ton ud va ri
Cso pak
Dör gi cse
Lo vas
Ör vé nyes
Pa loz nak
Pé csely
Ti hany
Vá szoly

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
4. BALATONFÛZFÕ

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Al só örs
Ba la ton al má di
Ba la ton fûz fõ
Ba la ton ke ne se
Ki rály szen tist ván
Li tér
Pap ke szi
Vi lo nya

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
5. PÁPA

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Ad ász te vel
Ador ján há za
Ba kony já kó
Ba kony kop pány
Ba kony ság
Ba kony szen ti ván
Ba kony szücs
Ba kony ta má si
Béb
Bé kás
Csót
Csög le
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Dab rony
Dáka
Döb rön te
Ege ral ja
Egy há zas ke szõ
Far kas gye pû
Gan na
Ge cse
Gic
Ho mok bö dö ge
Ke me nes hõ gyész
Ke me nesszent pé ter
Ker ta
Kis csõsz
Kis pi rit
Kis szõ lõs
Kup
Kül sõ vat
Lo vász pa to na
Ma gyar gencs
Ma lom sok
Mar cal ger ge lyi
Mar cal tõ
Me zõ lak
Mi hály há za
Na gya csád
Na gya lá sony
Nagy dém
Nagy gyi mót
Nagy pi rit
Nagy te vel
Ne mes gör zsöny
Ne messza lók
Né met bá nya
Nó ráp
Nyá rád
Pápa
Pá pa de res ke
Pá pa ko vá csi
Pá pa sa la mon
Pá pa tesz ér
Som ló szõ lõs
Som ló ve cse
Ta ká csi
Ugod
Va nyo la
Va szar
Vár ke szõ
Vid
Vi nár
Mer se vát (Vas me gye)
Szer gény (Vas me gye)
Ba kony gyi rót (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)
Ba kony szent lász ló (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)
Csik vánd (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)
Fe nyõ fõ (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)

Gyar mat (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)
Sze re cseny (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)

Ön kén tes tûz ol tó ság:
6. SÜMEG

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Ba zsi
Bo dor fa
Dab ronc
Csab ren dek
Gó gán fa
Gye pü ka ján
He tye fõ
Hosz tót
Káp ta lan fa
Me gyer
Ne mes hany
Ri gács
Sü meg
Sü megp rá ga
Szen tim re fal va
Ukk
Veszp rém gal sa
Za la er dõd
Za la gyö mö rõ
Za la meggyes
Za la szeg vár
Kis vá sár hely (Zala me gye)
Sü meg cse hi (Zala me gye)

Ön kén tes tûz ol tó ság:
7. TAPOLCA

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Gyu la ke szi
He gyesd
Le sen ce fa lu
Le sen ce ist vánd
Le sen ce to maj
Mo nos tor apá ti
Ra pos ka
Sás ka
Ta pol ca
Uzsa
Za la ha láp

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
8. PÉTFÜRDÕ

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Ber hi da
Csaj ág
Haj más kér
Jásd
Kün gös
Öskü
Õsi
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Pét für dõ
Szá pár
Tés
Vár pa lo ta

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
9. VESZPRÉM

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Bar nag
Bánd
Ep lény
Fel sõ örs
Hárs kút
He rend
Hi deg kút
Ló kút
Már kó
Mencs hely
Nagy vá zsony
Ne mes vá mos
Sóly
Szent gál
Szent ki rály sza bad ja
Tót vá zsony
Veszp rém
Veszp rém fajsz
Vö rös tó

Ön kén tes tûz ol tó ság:
10. ZIRC

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Ba kony bél
Ba kony ná na
Ba ko nyosz lop
Ba kony szent ki rály
Bor za vár
Csesz nek
Cse tény
Du dar
Na gyesz ter gár
Olasz fa lu
Pén zes gyõr
Por va
Zirc

Veszp rém me gye hi va tá sos ön kor mány za ti tûzoltósá -
gainak se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör ze te:

Fej ér me gye
Gyõr-Mo son-Sop ron me gye
Ko má rom-Esz ter gom me gye
So mogy me gye
Vas me gye
Veszp rém me gye
Zala me gye

hi va tá sos ön kor mány za ti és ön kén tes tûz ol tó sá ga i nak el -
sõd le ges mû kö dé si kör ze te.

XIX. ZALA MEGYE

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
1. KESZTHELY

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Al só pá hok
Ba la ton gyö rök
Bó ka há za
Cser szeg to maj
Di ós kál
Ege ra ra csa
Esz ter gály hor vá ti
Fel sõ pá hok
Gé tye
Gye nes di ás
Hé víz
Kar macs
Keszt hely
Li get fal va
Ne mes bük
Pa csa
Rezi
Sár mel lék
Szent györgy vár
Szent pé te rúr
Ti laj
Vál lus
Vár völgy
Vin dor nya fok
Vin dor nya lak
Vin dor nya szõ lõs
Vo nyarc vas hegy
Za la apá ti
Za la csány
Za la ig ri ce
Za la kö ves kút
Za la sza bar
Za la szán tó
Za la szent már ton
Za la vár
Ba la ton be rény (So mogy me gye)
Ba la ton szent györgy (So mogy me gye)
Vörs (So mogy me gye)

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
2. LENTI

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Al só szen ter zsé bet
Bag lad
Bar la hi da
Bá za ke rettye
Bel sõ sárd
Bö de há za
Cser ta la kos
Cseszt reg
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Csö mö dér
Csör nye föld
Dob ri
Fel sõ szen ter zsé bet
Gá bor ján há za
Gosz to la
Gu tor föl de
Her nyék
Ik lód bör dõ ce
Ká lóc fa
Ká nya vár
Ker ka ba ra bás
Ker ka fal va
Ker ka ku tas
Ker ka szent ki rály
Ker ka tes kánd
Kis cse hi
Kis szi get
Koz ma domb ja
Kül sõ sárd
Lasz to nya
Lend va de des
Lend va ja kab fa
Len ti
Lis pe szen ta dor ján
Lo vá szi
Ma gyar föld
Ma róc
Má rok föld
Mi ke ka rá csony fa
Mu ra sze me nye
Ne mes nép
Nova
Or ta há za
Páka
Pór szom bat
Pör de föl de
Pusz ta apá ti
Ra mo csa
Resz nek
Ré dics
Szent györgy völgy
Szent mar git fal va
Szent pé ter föl de
Szé csi szi get
Szi jár tó há za
Szil vágy
Tor ma föl de
Tor nyi szent mik lós
Za la bak sa
Za la szom bat fa
Ze bec ke
Ba ján se nye (Vas me gye)
Ker ca szo mor (Vas me gye)
Ker kás ká pol na (Vas me gye)
Ma gyar szom bat fa (Vas me gye)

Szat ta (Vas me gye)
Ve le mér (Vas me gye)

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
3. NAGYKANIZSA

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Al só rajk
Ba la ton ma gya ród
Bá nok szent györgy
Be cse hely
Be lez na
Bocs ka
Bors fa
Bör zön ce
Bu csu ta
Csa pi
Esz te reg nye
Fel sõ rajk
Fi tye ház
Fûz völgy
Ga lam bok
Ga ra bonc
Gel se
Gel se szi get
Ha hót
Ho mok ko má rom
Hosszú völgy
Ka cor lak
Ke re cseny
Ki li mán
Kis ré cse
Kis tol mács
Le te nye
Li szó
Ma gyar szent mik lós
Ma gyar szer da hely
Mi háld
Mol ná ri
Mu ra ke resz túr
Mu ra rát ka
Nagy ba kó nak
Nagy ka ni zsa
Nagy ré cse
Nagy ra da
Ne mes pát ró
Ol tárc
Orosz tony
Pat
Pet ri ven te
Pö lös ke fõ
Pöt ré te
Ri gyác
Sand
Sem jén há za
Sor más
Surd
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Szent lisz ló
Sze pet nek
Tót szent már ton
Tót szer da hely
Új ud var
Val ko nya
Vár föl de
Zajk
Za la ka ros
Za la ko már
Za la me re nye
Za la sár szeg
Za la szent ba lázs
Za la szent ja kab
Za la új lak
Po gány szent pé ter (So mogy me gye)

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
4. ZALAEGERSZEG

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Ali bán fa
Al más há za
Al só ne mes apá ti
Ba bos döb ré te
Ba god
Bak
Bak tüt tös
Becs völ gye
Be ze réd
Boc föl de
Bon cod föl de
Böde
Bu csu szent lász ló
Csa tár
Cson ka hegy hát
Dob ron hegy
Eger vár
Gel lén há za
Gom bos szeg
Gõs fa
Gyû rûs
Ha gyá ros bö rönd
Hot tó
Ibor fia
Ká vás
Ke men dol lár
Ke mén fa
Kis bu csa
Kis ku tas
Kis pá li
Kus tán szeg
Lak hegy
Lic kó va da mos
Mi lej szeg
Mi se fa
Nagy ka por nak

Nagy ku tas
Nagy len gyel
Nagy pá li
Ne mes apá ti
Ne mes he tés
Ne mes rá dó
Ne mes sán dor há za
Ne messzen tand rás
Né met fa lu
Or bá nyos fa
Or mánd lak
Pad ár
Pál fi szeg
Pe tõ he nye
Pet ri ke resz túr
Pó ka sze petk
Pö lös ke
Pusz ta e de rics
Pusz ta ma gya ród
Pusz ta szent lász ló
Sa lom vár
Sár hi da
Söj tör
Szent koz ma domb ja
Tes kánd
Tó fej
Vas bol dog asszony
Vöc könd
Za la bol dog fa
Za la cséb
Za la eger szeg
Za la ist vánd
Za la szent györgy
Za la szen ti ván
Za la szent lõ rinc
Za la szent mi hály
Za la tár nok
And rás fa (Vas me gye)
Mi kosszép lak (Vas me gye)
Nagy ti laj (Vas me gye)

Ön kén tes tûz ol tó ság:
5. ZALASZENTGRÓT

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Batyk
Döb rö ce
Dötk
Kal lósd
Ke hi da kus tány
Kis gör bõ
Mi hály fa
Nagy gör bõ
Óhid
Pa kod
Sé nye
Sza la pa
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Tür je
Za la bér
Za la szentg rót
Za la szent lász ló
Za la vég

Zala me gye hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá ga i nak
se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör ze te:

So mogy me gye
Vas me gye
Veszp rém me gye
Zala me gye

hi va tá sos ön kor mány za ti és ön kén tes tûz ol tó sá ga i nak el -
sõd le ges mû kö dé si kör ze te.

XX. BUDAPEST

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:
1. FÕVÁROSI TÛZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
Bu da pest
Bu da je nõ
Bu da ke szi
Csö mör
Du na ke szi
Ecser
Fel sõ pa kony
Fót
Gyál
Nagy ko vá csi
Nagy tar csa
Pé cel
Per bál
Pi lis bo ros je nõ
Pi lisszen ti ván
Pi lis vö rös vár
Re me te szõ lõs
Soly már
Tel ki
Üröm

Se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör zet:
Bács-Kis kun me gye
Fej ér me gye
He ves me gye
Jász-Nagy kun-Szol nok me gye
Ko má rom-Esz ter gom me gye
Nóg rád me gye
Pest me gye

hi va tá sos ön kor mány za ti és ön kén tes tûz ol tó sá ga i nak el -
sõd le ges mû kö dé si kör ze te, va la mint az RKI mû kö dé si te -
rü le te.

XXI. REPÜLÕTÉRI KATASZTRÓFAVÉDELMI
IGAZGATÓSÁG

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
1. Kü lön jog sza bály ban, il let ve az il le té kes lég ügyi

 hatóság ha tá ro za tá ban meg je lölt te rü le tek.

Meg jegy zés:
1. A tûz ol tó sá gok el sõd le ges mû kö dé si kör ze té hez tar -

to zik a fel so rolt hely sé gek köz igaz ga tá si ha tá rán be lü li
 valamennyi bel te rü let és kül te rü let.

2. A se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör zet tel nem ren del -
ke zõ ön kén tes tûz ol tó ság mû kö dé si te rü le te azo nos az
 elsõdleges mû kö dé si kör zet tel.

* 2008. de cem ber 31-ig ön kén tes tûz ol tó ság ként mû kö dik.”

2. mel lék let
a 9/2008. (X. 22.) ÖM ren de let hez

„5. mel lék let
az 57/2005. (XI. 30.) BM ren de let hez

A Re gi o ná lis Mû sza ki Men tõ Bá zi sok
mû kö dé si te rü le te

I. BUDAPEST

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
1. BAJNA Ön kén tes Tûz ol tó ság (a to váb bi ak ban: ÖT)

(Ko má rom-Esz ter gom me gye)
Baj na
Epöl
Gyer mely
Szo mor
Nagy sáp
Má ria ha lom
Úny

2. BALASSAGYARMAT Hi va tá sos Ön kor mány za ti
Tûz ol tó ság (a to váb bi ak ban: HÖT) (Nóg rád me gye)

Ba las sa gyar mat
Bánk
Becs ke
Ber cel
Bo kor
Bor sos be rény
Cser hát ha láp
Cser hát su rány
Cseszt ve
Csi tár
De ber csény
Dej tár
Dré gely pa lánk
Ér sek vad kert
Gal ga gu ta

18956 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/151. szám



He ren csény
Hol ló kõ
Hont
Hor pács
Hu gyag
Iliny
Ipoly szög
Ipoly ve ce
Két bo dony
Kis ecset
Ku ta só
Lu dány ha lá szi
Ma gyar nán dor
Mo ho ra
Nagy lóc
Nagy oro szi
Nóg rád kö vesd
Nóg rád mar cal
Nóg rád sáp
Nóg rád si pek
Nóg rád sza kál
Õr ha lom
Pa tak
Pat varc
Pusz ta ber ki
Rét ság
Ri móc
Rom hány
Szan da
Szá tok
Szé csén ke
Szen te
Szé csény
Szügy
Te rény
Te res ke
Tol mács
Var sány

3. BICSKE ÖT (Fej ér me gye)
Al csút do boz
Bics ke
Bod mér
Csab di
Etyek
Fel csút
Mány
Óba rok
Új ba rok
Vér tes bog lár
Her ceg ha lom (Pest me gye)
Tök (Pest me gye)
Zsám bék (Pest me gye)

4. FÕVÁROSI TÛZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG
Bu da pest, to váb bá
Bu da je nõ

Bu da ke szi
Csö mör
Du na ke szi
Ecser
Fel sõ pa kony
Fót
Gyál
Nagy ko vá csi
Nagy tar csa
Pé cel
Per bál
Pi lis bo ros je nõ
Pi lisszen ti ván
Pi lis vö rös vár
Re me te szõ lõs
Soly már
Tel ki
Üröm

5. DABAS HÖT (Pest me gye)
Al só né me di
Bu gyi
Da bas
Her nád
Inárcs
Ka kucs
Ócsa
Ör kény
Pusz ta vacs
Ta tár szent györgy
Új har tyán
Új len gyel

6. DUNAÚJVÁROS HÖT (Fej ér me gye)
Adony
Ba racs
Be lo i an nisz
Bes nyõ
Da ru szent mik lós
Du na új vá ros
Elõ szál lás
Iván csa
Kis apos tag
Kulcs
Me zõ fal va
Nagy ve nyim
Per ká ta
Pusz ta sza bolcs
Rác al más
Sza bad egy há za

7. ESZTERGOM HÖT (Ko má rom-Esz ter gom me gye)
Csol nok
Dág
Do rog
Dö mös
Esz ter gom
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Kesz tölc
Le ány vár
Pi lis csév
Pi lis ma rót
Pi lis csa ba (Pest me gye)
Pi lis jász fa lu (Pest me gye)
Tinnye (Pest me gye)

8. ÉRD HÖT (Pest me gye)
Bi a tor bágy
Bu da örs
Di ósd
Érd
Páty
Pusz ta zá mor
Sós kút
Száz ha lom bat ta
Tár nok
Tö rök bál int
Er csi (Fej ér me gye)
Mar ton vá sár (Fej ér me gye)
Rác ke reszt úr (Fej ér me gye)

9. GÖDÖLLÕ HÖT (Pest me gye)
Aszód
Bag
Dány
Do mony
Er dõ ker tes
Gal ga má csa
Gö döl lõ
Hé víz györk
Ik lad
Isa szeg
Ke re pes
Kis tar csa
Mo gyo ród
Sza da
Val kó
Vá ceg res
Vác ki súj fa lu
Vác szent lász ló
Ve res egy ház
Zsám bok

10. GYÖNGYÖS HÖT (He ves me gye)
Aba sár
Ad ács
At kár
Detk
Do mosz ló
Gyön gyös
Gyön gyös ha lász
Gyön gyös oro szi
Gyön gyös pa ta
Gyön gyös soly mos

Gyön gyös tar ján
Hal ma jug ra
Ka rá csond
Kis ná na
Lu das
Mar kaz
Mát ra szen tim re
Nagy fü ged
Nagy ré de
Pa rád sas vár
Pá los vö rös mart
Ró zsa szent már ton
Szü csi
Vécs
Vi son ta

11. HATVAN HÖT (He ves me gye)
Apc
Bol dog
Csány
Ecséd
Hat van
He réd
Hort
Ke rek ha raszt
Lõ rin ci
Nagy kö ké nyes
Pe tõ fi bá nya
Zagy va szán tó
Bér (Nóg rád me gye)
Bu ják (Nóg rád me gye)
Egy há zas den ge leg (Nóg rád me gye)
Er dõ kürt (Nóg rád me gye)
Er dõt ar csa (Nóg rád me gye)
Hé ha lom (Nóg rád me gye)
Kál ló (Nóg rád me gye)
Kis bá gyon (Nóg rád me gye)
Pa lo tás (Nóg rád me gye)
Szi rák (Nóg rád me gye)
Va nyarc (Nóg rád me gye)
Gal ga hé víz (Pest me gye)
Kar tal (Pest me gye)
Tura (Pest me gye)
Ver seg (Pest me gye)

12. KALOCSA HÖT (Bács-Kis kun me gye)
Apos tag
Drág szél
Du na egy há za
Du na pa taj
Du na szent be ne dek
Gé der lak
Har ta
Solt
Or das
Új te lek
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13. KISKÕRÖS HÖT (Bács-Kis kun me gye)
Du na te tét len

14. KUNSZENTMIKLÓS ÖT (Bács-Kis kun me gye)
Du na ve cse
Kun pe szér
Kun szent mik lós
Szalk szent már ton
Tass
Apaj (Pest me gye)

15. LAJOSMIZSE ÖT (Bács-Kis kun me gye)
Fel sõ la jos
La dány be ne
La jos mi zse
Tá bor fal va (Pest me gye)

16. MONOR HÖT (Pest me gye)
Bé nye
Csév ha raszt
Gom ba
Gyöm rõ
Káva
Mag lód
Men de
Mo nor
Mo no ri er dõ
Nyár egy há za
Pé te ri
Pi lis
Süly sáp
Úri
Üllõ
Va sad
Ve csés

17. NAGYKÁTA HÖT (Pest me gye)
Tá pi ó ság
Tá pi ó sze csõ
Tó al más
Kóka

18. NYERGESÚJFALU HÖT (Ko má rom-Esz ter gom
me gye)

Annya völgy
Ba jót
Lá bat lan
Mo gyo rós bá nya
Nyer ges új fa lu
Sá ri sáp
Süt tõ
Tát
To kod
To ko dal tá ró

19. PÁSZTÓ ÖT (Nóg rád me gye)
Al só told
Cser hát szen ti ván 
Csé cse
Ecseg
Fel sõ told 
Ga ráb
Job bá gyi
Ko zárd
Mát ra szõ lõs
Mát ra ve re bély
Pász tó
Sám son há za
Szar vas ge de
Szur dok püs pö ki
Tar

20. POMÁZ ÖT (Pest me gye)
Bu da ka lász
Cso bán ka
Pi lisszán tó
Pi lisszent ke reszt
Po máz

21. RÁCKEVE ÖT (Pest me gye)
Ápor ka
Döm söd
Kis kun lac há za
Ló rév
Ma kád
Rác ke ve
Szi get be cse
Szi get szent már ton
Szi get új fa lu

22. SALGÓTARJÁN HÖT (Nóg rád me gye)
Bár na
Bá tony te re nye
Ce red
Do rog há za
Egy há zas ger ge
End re fal va
Etes
Ipoly tar nóc
Ka ran csal ja
Ka rancs be rény
Ka rancs ke szi
Ka rancs la puj tõ
Ka rancs ság
Ka zár
Kis har tyán
Kis bár kány
Lit ke
Luc fal va
Ma gyar géc
Márk há za
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Mát ra mind szent
Mát ra no vák
Mát ra sze le
Mát ra te re nye
Mi hály ger ge
Nagy bár kány
Nagy ke reszt úr
Nem ti
Nóg rád me gyer
Pi liny
Rá kó czi bá nya
Sal gó tar ján
Ság új fa lu
So mos kõ új fa lu
Sós har tyán
Szal ma tercs
Szé csény fel fa lu
Szi las po gony
Szu ha
Vizs lás
Za bar
Ivád (He ves me gye)
Mát ra bal la (He ves me gye)

23. SZABADSZÁLLÁS ÖT (Bács-Kis kun me gye)
Fü löp szál lás
Ku na dacs
Solt szen tim re
Sza bad szál lás
Új solt

24. SZENTENDRE HÖT (Pest me gye)
Du na bog dány
Kis oro szi
Le ány fa lu
Pi lisszent lász ló
Pócs me gyer
Szent end re
Szi get mo nos tor
Ta hi tót fa lu
Vi seg rád

25. SZÉKESFEHÉRVÁR HÖT (Fej ér me gye)
Aba
Csák vár
Gánt
Gár dony
Ká pol nás nyék
Lo vas be rény
Na dap
Pá kozd
Páz mánd
Se re gé lyes
Su ko ró
Ve len ce
Ver eb

Vér te sa csa
Zi chy új fa lu

26. SZIGETSZENTMIKLÓS HÖT (Pest me gye)
Dél egy há za
Du na ha rasz ti
Du na var sány
Ha lász te lek
Ma jos há za
Szi get csép
Szi get ha lom
Szi get szent mik lós
Tak sony
Tö köl

27. TATABÁNYA HÖT (Ko má rom-Esz ter gom me gye)
Hé reg
Szár li get
Tar dos
Tar ján
Ta ta bá nya
Vár gesz tes
Vér tes som ló
Vér tes szõ lõs
Vér tes tol na
Szár (Fej ér me gye)

28. VÁC HÖT (Pest me gye)
Acsa
Cso mád
Csö rög
Csõ vár
Gal ga györk
Göd
Ipoly da másd
Kis ma ros
Kis né me di
Kosd
Kós pal lag
Má ri a noszt ra
Nagy ma ros
Õr bottyán
Penc
Püs pök hat van
Püs pök szi lágy
Rád
Szob
Szo ko lya
Szõd
Szõd li get
Vác
Vác du ka
Vá char tyán
Vác rá tót
Ve rõ ce
Ze be gény
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Al só pe tény (Nóg rád me gye)
Ber ke nye (Nóg rád me gye)
Di ós je nõ (Nóg rád me gye)
Fel sõ pe tény (Nóg rád me gye)
Ke szeg (Nóg rád me gye)
Le génd (Nóg rád me gye)
Né zsa (Nóg rád me gye)
Nóg rád (Nóg rád me gye)
Nõ tincs (Nóg rád me gye)
Õs agárd (Nóg rád me gye)
Szen de hely (Nóg rád me gye)

29. VÁL ÖT (Fej ér me gye)
Ba racs ka
Gyú ró
Ka já szó
Ta bajd
Tor das
Vál

30. VÁMOSMIKOLA ÖT (Pest me gye)
Ber ne ce ba rá ti
Ke men ce
Pe rõ csény
Tésa
Nagy bör zsöny
Ipoly töl gyes
Let kés
Vá mos mi ko la

Se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör zet:
Gyõr
Mis kolc
Pécs
Sze ged
Szol nok
Veszp rém

Mû sza ki Men tõ Bá zi sok el sõd le ges mû kö dé si kör ze te.

II. DEBRECEN

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
1. BAKTALÓRÁNTHÁZA ÖT (Szabolcs-Szatmár-

 Bereg me gye)
Bak ta ló ránt há za
Be se nyõd
Las kod
Le ve lek
Magy
Nyír já kó
Nyír kércs
Ra mo csa há za
Nyí rib rony
Ro hod
Pet ne há za

2. BALMAZÚJVÁROS ÖT (Haj dú-Bi har me gye)
Bal ma zúj vá ros
Hor to bágy

3. BERETTYÓÚJFALU HÖT (Haj dú-Bi har me gye)
Ár tánd
Ba kon szeg
Bedõ
Be rek bö ször mény
Be rettyó új fa lu
Bi har dancs há za
Bi har ke resz tes
Bi har tor da
Bojt
De recs ke
Fur ta
Gá bor ján
Hen ci da
Ko nyár
Me zõ pe terd
Me zõ sas
Nagy ke re ki
Szent pé ter szeg
Tépe
Told
Ván csod
Ve kerd
Zsá ka

4. CSENGER ÖT (Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye)
Csász ló
Cse göld
Csen ger
Csen ger si ma
Csen ge rúj fa lu
Dar nó
Ga csály
Gar bolc
Her mán szeg
Jánk maj tis
Kis hó dos
Kis na mény
Kom lód tót fa lu
Méh te lek
Nagy hó dos
Pá tyod
Por csal ma
Ro zsály
Sza mo san gya los
Sza mos becs
Sza mos sá lyi
Sza mos ta tár fal va
Tisz ta be rek
Túr ri cse
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Tyu kod
Ura
Zaj ta

5. DEBRECEN HÖT (Haj dú-Bi har me gye)
Bocs ka i kert
Deb re cen
Haj dú ba gos
Haj dú sám son
Mi ke pércs
Sá ránd

6. EGYEK ÖT (Haj dú-Bi har me gye)
Egyek
Ti sza cse ge
Új szent mar gi ta

7. FEHÉRGYARMAT ÖT (Sza bolcs-Szat már-Be reg
me gye)

Bot pa lád
Cé gény dá nyád
Csa holc
Fe hér gyar mat
Fü lesd
Gyü gye
Kér sem jén
Ki sar
Kis pa lád
Kissze ke res
Köl cse
Kö mö rõ
Ma gos li get
Mánd
Mi lo ta
Náb rád
Na gyar
Nagy sze ke res
Ne mes bor zo va
Olcs va a pá ti
Pa nyo la
Pe nyi ge
Son kád
Sza mo súj lak
Szat már cse ke
Ti sza becs
Ti sza csé cse
Ti sza kó ród
Tu nyog ma tolcs
Tú rist ván di
Usz ka
Vá mos oro szi
Zsa ro lyán

8. GYULA HÖT (Bé kés me gye)
Geszt
Köt egyán

Méh ke rék
Sar kad
Sar kad ke reszt úr
Új sza lon ta

9. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY ÖT (Haj dú-Bi har me gye)
Haj dú bö ször mény
Haj dú had ház
Tég lás

10. HAJDÚNÁNÁS HÖT (Haj dú-Bi har me gye)
Gör be há za
Haj dú do rog
Haj dú ná nás

11. HAJDÚSZOBOSZLÓ HÖT (Haj dú-Bi har me gye)*
Ebes
Haj dú szo bosz ló
Haj dú szo vát
Nagy he gyes

12. IBRÁNY ÖT (Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye)
Bal sa
Besz te rec
Buj
Gá va ven csel lõ
Ib rány
Nagy ha lász
Pa szab
Ti sza ber cel
Ti sza rád
Ti sza te lek
Vas me gyer

13. KISVÁRDA HÖT (Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye)
Ajak
Anarcs
Ber kesz
Domb rád
Döge
Fé nyes lit ke
Gé gény
Gyu la há za
Jéke
Kék cse
Kis vár da
Lö võ pet ri
Me zõ la dány
Nyír kar ász
Nyír lö võ
Nyír tass
Pap
Pát ro ha
Rét köz be rencs
Sza bolcs bá ka
Sza bolcs ve res mart

18962 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/151. szám



Ti sza ka nyár
Tor nyos pál ca
Új domb rád
Új ke néz

14. KOMÁDI ÖT (Haj dú-Bi har me gye)
Ko má di
Kö rös sza kál
Kör összeg apá ti
Ma gyar ho mo rog
Úji ráz
Bi ha rug ra (Bé kés me gye)
Kö rös nagy har sány (Bé kés me gye)
Kö rös új fa lu (Bé kés me gye)
Me zõ gyán (Bé kés me gye)
Zsa dány (Bé kés me gye)

15. LÉTAVÉRTES ÖT (Haj dú-Bi har me gye)
Ál mosd
Ba ga mér
Esz tár
Hosszú pá lyi
Kis mar ja
Ko kad
Lé ta vér tes
Mo nos tor pá lyi
Po csaj
Új lé ta

16. MÁTÉSZALKA HÖT (Sza bolcs-Szat már-Be reg
me gye)

Fá bi án há za
Fül pös da róc
Géb er jén
Gyõr te lek
Ho dász
Jár mi
Kán tor já no si
Ko csord
Má té szal ka
Mérk
Nagy do bos
Na gye csed
Nyír csa holy
Nyír ká ta
Nyír meggyes
Nyír pa rasz nya
Ópá lyi
Ökö ri tó fül pös
Õr
Pa pos
Rá polt
Sza mos kér
Sza mosszeg
Ti bor szál lás
Vaja
Vál laj

17. NYÍRBÁTOR HÖT (Sza bolcs-Szat már-Be reg
 megye)

Bá tor li get
En csencs
Kál ló sem jén
Kis lé ta
Má ria pócs
Nyír bá tor
Nyír bél tek
Nyír bo gát
Nyír csá szá ri
Nyír derzs
Nyír gyu laj
Nyír pi lis
Nyír vas vá ri
Ó fe hér tó
Öm böly
Pe nész lek
Pi ri cse
Pócs pet ri
Te rem

18. NYÍREGYHÁZA HÖT (Sza bolcs-Szat már-Be reg
me gye)

Apagy
De me cser
Kál mán há za
Ke me cse
Kék
Kó taj
Nagy cser kesz
Nagy kál ló
Nap kor
Nyír bog dány
Nyír egy há za
Nyír pa zony
Nyír te lek
Nyír tét
Nyír tu ra
Ra ka maz
Sé nyõ
Sza bolcs
Szé kely
Tí már
Ti sza nagy fa lu

19. PÜSPÖKLADÁNY HÖT (Haj dú-Bi har me gye)
Bá ránd
Bi har nagy ba jom
Föl des
Kaba
Nagy rá bé
Nád ud var
Püs pök la dány
Sáp
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Sár rét ud va ri
Sze rep
Te tét len

20. SZAKOLY ÖT (Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye)
Bal kány
Biri
Bö köny
Gesz te réd
Nyír gel se
Nyír mi hály di
Sza koly

21. SZEGHALOM HÖT (Bé kés me gye)
Dé va vá nya
Fü zes gyar mat
Ker tész szi get
Kö rös la dány
Okány
Szeg ha lom
Vész tõ
Csök mõ (Haj dú-Bi har me gye)
Dar vas (Haj dú-Bi har me gye)

22. TISZAFÜRED HÖT (Jász-Nagy kun-Szol nok
 megye)

Ti sza fü red (Jász-Nagy kun-Szol nok me gye)

23. TISZAVASVÁRI ÖT (Sza bolcs-Szat már-Be reg
me gye)

Szor gal ma tos
Ti sza da da
Ti sza dob
Ti sza esz lár
Ti sza lök
Ti sza vas vá ri

24. ÚJFEHÉRTÓ ÖT (Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye)
Ér pa tak
Új fe hér tó

25. VÁMOSPÉRCS ÖT (Haj dú-Bi har me gye)
Fü löp 
Nyí ra csád
Nyír adony
Nyír áb rány
Nyír lu gos
Nyír már ton fal va
Vá mos pércs

26. VÁSÁROSNAMÉNY ÖT (Szabolcs-Szatmár-
 Bereg me gye)

Ara nyos apá ti
Ba ra bás
Be reg da róc
Be reg su rány

Csa ro da
Ge lé nes
Gem zse
Gu lács
Gyü re
He te fe jér cse
Ilk
Jánd
Kis var sány
Ló nya
Má rok pa pi
Má tyus
Nagy var sány
Nyír ma da
Olcs va
Pusz ta do bos
Tá kos
Tar pa
Ti sza a dony
Ti sza ke re cseny
Ti sza szal ka
Ti sza vid
Ti va dar
Vá mos atya
Vá sá ros na mény

27. ZÁHONY HÖT (Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye)
Benk
Eper jes ke
Gyõ röcs ke
Ko mo ró
Mán dok
Ti sza bez déd
Ti sza mo gyo rós
Ti sza szent már ton
Tu zsér
Zá hony
Zsurk

Se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör zet:
Mis kolc
Szol nok

Mû sza ki Men tõ Bá zi sok el sõd le ges mû kö dé si kör ze te.

III. GYÕR

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
1. ÁCS ÖT (Ko má rom-Esz ter gom me gye)
Ács
Bana
Bá bol na

2. CSORNA HÖT (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)
Acsa lag
Ár pás
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Bá gyog szo vát
Bar bacs
Bezi
Bo don hely
Bo gyosz ló
Bõ sár kány
Ca kó há za
Csor na
Dör
Egye d
Ene se
Fa rád
Fe hér tó
Gyõr sö vény ház
Jo ba há za
Kis ba bot
Kóny
Mag ló ca
Ma gyar ke reszt úr
Mar ko ta bö dö ge
Mér ges
Mó ri chi da
Páli
Pász to ri
Po tyond
Rá ba csa nak
Rá ba csé csény
Rá ba por dány
Rá ba se bes
Rá ba szen tand rás
Rá ba szent mi hály
Rá ba szent mik lós
Rá ba ta má si
Ráb ca ka pi
So bor
Sop ron né me ti
Szany
Szil
Szil sár kány
Tár nok ré ti
Vág
Zse be há za

3. GYÕR HÖT (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)
Abda
Bõny
Börcs
Du na szeg
Du na szent pál
Écs
Fel péc
Gö nyû
Gyö mö re
Gyõr
Gyõ rasszony fa
Gyõr la da mér

Gyõr ság
Gyõr sze me re
Gyõ rúj ba rát
Gyõ rúj fa lu
Gyõr zá moly
Ik rény
Ka jár péc
Kis bajcs
Ko ron có
Kun szi get
Me zõ örs
Nagy bajcs
Nagy szent já nos
Nyal ka
Nyúl
Öt te vény
Pan non hal ma
Páz mánd fa lu
Pér
Ra vazd
Rá ba pa to na
Rét alap
Ro mánd
Si ká tor
So ko ró pát ka
Tar ján pusz ta
Táp
Táp szent mik lós
Té nyõ
Tét
Töl tés ta va
Vá mos sza ba di
Veszp rém var sány
Vé nek
Ba kony pé terd
Lázi

4. KAPUVÁR HÖT (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)
Agya gosszer gény
Ba bót
Be led
Ci rák
Csa pod
Eber gõc
Edve
Fer tõd
Fer tõ end réd
Fer tõ szent mik lós
Fer tõ szép lak
Gyó ró
Hi mod
Hö vej
Iván
Ka pu vár
Kis fa lud
Mi há lyi
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Osli
Pe tõ há za
Pusz ta csa lád
Rá ba ke cöl
Röj tök mu zsaj
Sar ród
Szár föld
Va dos fa
Vá sá ros fa lu
Vesz kény
Vit nyéd

5. MOSONMAGYARÓVÁR HÖT (Gyõr-Moson-
 Sopron me gye)

Ás vány rá ró
Be ze nye
Dar nó zse li
Du na ki li ti
Du na re me te
Du na szi get
Fe ke te er dõ
Ha lá szi
He gyes ha lom
Hé der vár
Já nos som or ja
Ká roly há za
Kim le
Kis bo dak
Le vél
Lé bény
Li pót
Má ri a kál nok
Me csér
Mo son ma gya ró vár
Mo son szent mik lós
Mo son szol nok
Püs ki
Raj ka
Új ró na fõ
Vár ba log

6. SOPRON HÖT (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)
Ág fal va
Fer tõ boz
Fer tõ ho mok
Fer tõ rá kos
Har ka
Hegy kõ
Hi deg ség
Kóp há za
Lövõ
Nagy cenk
Nagy lózs
Ne mes kér
Pe resz teg
Pinnye

Sop ron
Sop ron hor pács
Sop ron kö vesd
Új kér
Völ csej

7. KISBÉR ÖT (Ko má rom-Esz ter gom me gye)
Aka
Ács tesz ér
Ász ár
Ba kony bánk
Ba kony sár kány
Ba kony szom bat hely
Bár so nyos
Csat ka
Csá szár
Ete
Ke rék te le ki
Kis bér
Réde
Súr
Vért es ket hely

8. KOMÁROM HÖT (Ko má rom-Esz ter gom me gye)
Al más fü zi tõ
Du na al más
Ko má rom
Mo csa
Na szály
Nesz mély

9. NAGYIGMÁND ÖT (Ko má rom-Esz ter gom me gye)
Csém
Csép
Ki sig mánd
Kocs
Na gyig mánd
Szák szend
Tár kány

10. OROSZLÁNY ÖT (Ko má rom-Esz ter gom me gye)
Bo kod
Dad
Kecs kéd
Orosz lány

11. TATABÁNYA HÖT (Ko má rom-Esz ter gom me gye)
Baj
Du na szent mik lós
Köm lõd
Kör nye
Szo mód
Tata
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12. CSEPREG ÖT (Vas me gye)
Egy há zas fa lu (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)
Rép ce vis (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)
Und (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)

13. RÉPCELAK ÖT (Vas me gye)
Csá nig
Nick
Rép ce lak
Csá ford já nos fa (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)
Csér (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)
Dé nes fa (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)
Rép ce sze me re (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)

14. SÁRVÁR HÖT (Vas me gye)
Ke me nes ma ga si
Ke nye ri
Pá poc

15. PÁPA HÖT (Veszp rém me gye)
Ba kony ság
Ba kony szen ti ván
Ba kony ta má si
Csót
Egy há zas ke szõ
Ge cse
Gic
Ke me nes hõ gyész
Ke me nesszent pé ter
Lo vász pa to na
Ma gyar gencs
Ma lom sok
Mar cal tõ
Na gya csád
Nagy dém
Ne mes gör zsöny
Pá pa tesz ér
Ta ká csi
Va nyo la
Va szar
Vár ke szõ
Ba kony gyi rót (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)
Ba kony szent lász ló (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)
Csik vánd (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)
Fe nyõ fõ (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)
Gyar mat (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)
Sze re cseny (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)

Se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör zet:
Bu da pest
Veszp rém
Za la eger szeg

Mû sza ki Men tõ Bá zi sok el sõd le ges mû kö dé si kör ze te.

IV. MISKOLC

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
1. BÉLAPÁTFALVA ÖT (He ves me gye)
Ba la ton
Be köl ce
Bé la pát fal va
Bükk szent már ton
Eger cse hi
Mi kó fal va
Mó nos bél
Nagy vis nyó
Szil vás vá rad
Szúcs

2. EGER HÖT (He ves me gye)
Al deb rõ
An dor nak tá lya
Bá tor
Bo dony
Bükk szen ter zsé bet
Bükk szék
Dem jén
Eger
Eger bak ta
Eger bocs
Eger sza lók
Eger szó lát
Er dõ kö vesd
Fe dé mes
Fel deb rõ
Fel sõ tár kány
He ves ara nyos
Is ten me ze je
Ká pol na
Ke re csend
Kis fü zes
Mak lár
Mát ra de recs ke
Nagy tá lya
Nosz vaj
No vaj
Os to ros
Pa rád
Pé ter vá sá ra
Recsk
Si rok
Szaj la
Szar vas kõ
Tar na le lesz
Tar na szent má ria
Ter pes
Tó fa lu
Vá ra szó
Ver pe lét
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3. HEVES HÖT (He ves me gye)
Be se nyõ te lek
Dor mánd

4. ENCS HÖT (Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)
Aba ú jal pár
Aba új kér
Aba új lak
Aba új szol nok
Aba új vár
Al só gagy
Al só va dász
Arka
Asza ló
Bak ta kék
Be ret
Bol dog kõ új fa lu
Bol dog kõ vár al ja
Büt tös
Cse nyé te
Cso bád
De tek
Encs
Fáj
Fan csal
Fel sõ dob sza
Fel sõ gagy
Fel sõ va dász
Fony
For ró
Fu ló kércs
Gad na
Ga gya pá ti
Gagy bá tor
Gagy ven dé gi
Ga rad na
Gönc
Gönc rusz ka
Gi bárt
Hal maj
Hej ce
Her nád büd
Her nád cé ce
Her nád kércs
Her nád pet ri
Her nád szen tand rás
Her nád szur dok
Her nád vé cse
Hi das né me ti
Hom rogd
Ináncs
Kány
Kázs márk
Ké ked
Ke resz té te
Kis ki nizs

Kor lát
Krasz nok vaj da
Kupa
Léh
Lit ka
Méra
Mo gyo rós ka
Mo naj
Nagy ki nizs
No va jid rány
Nyés ta
Pam lény
Pá nyok
Pere
Pe re cse
Pusz ta rad vány
Rá sony sáp be rencs
Re géc
Se lyeb
Sza la szend
Szász fa
Sze me re
Szen tist ván bak sa
Tel ki bá nya
Tor nyos né me ti
Vil mány
Vi zsoly
Zsuj ta

5. KAZINCBARCIKA HÖT (Bor sod-Aba új-Zemp lén
me gye)

Agg te lek
Alacs ka
Al só szu ha
Ba lajt
Bán hor vá ti
Be ren te
Bold va
Bor sod szi rák
Da mak
Dé des ta pol csány
Dö vény
Du bi csány
Ede lény
Fel sõ ke le csény
Fel sõ nyá rád
Hang ács
Hegy meg
Imo la
Iro ta
Izsó fal va
Ják fal va
Ka zinc bar ci ka
Ku ri tyán
Lak
Lád be se nyõ
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Má lyin ka
Mú csony
Nagy bar ca
Nyom ár
Or mos bá nya
Ra gály
Ru dolf te lep
Sa jó gal góc
Sa jó i ván ka
Sa jó ka za
Sa jó szent pé ter
Sza ká csi
Szu ha fõ
Szu ha kál ló
Tar do na
To mor
Trizs
Vad na
Zá dor fal va
Zi liz
Zu bogy

6. KISVÁRDA HÖT (Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye)
Ci gánd (Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)
Dá móc (Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)
Lá ca csé ke (Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)
Ri cse (Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)
Sem jén (Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)
Rév le ány vár (Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)
Zemp lé na gárd (Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)

7. MEZÕKÖVESD HÖT (Bor sod-Aba új-Zemp lén
me gye)

Bo gács
Bor sod geszt
Bor so di ván ka
Bükk áb rány
Bükk zsérc
Cse rép fa lu
Cse rép vár al ja
Csin cse
Eger lö võ
Ge lej
Kács
Me zõ ke resz tes
Me zõ kö vesd
Me zõ nagy mi hály
Me zõ nyá rád
Né gyes
Sály
Szen tist ván
Szo mo lya
Tard
Ti bold da róc
Ti sza bá bol na
Ti sza do rog ma

Ti sza valk
Vat ta
Eger far mos (He ves me gye)
Fü ze sa bony (He ves me gye)
Me zõ sze me re (He ves me gye)
Me zõ tár kány (He ves me gye)
Szi ha lom (He ves me gye)

8. MISKOLC HÖT (Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)
Al só zsol ca
Ar nót
Ber zék
Bõcs
Bükk ara nyos
Bükk szent ke reszt
Er nõd
Fel sõ zsol ca
Gesz tely
Har sány
Her nád kak
Her nád né me ti
Kis gyõr
Kis to kaj
Kon dó
Má lyi
Mis kolc
Nyék lád há za
Onga
Pa rasz nya
Ra dos tyán
Ré pás hu ta
Sa jó bá bony
Sa jó e cseg
Sa jó ká pol na
Sa jó ke resz túr
Sa jó lád
Sa jó lász ló fal va
Sa jó pál fa la
Sa jó pet ri
Sa jó se nye
Sa jó vá mos
Szik szó
Szir ma be se nyõ
Var bó

9. ÓZD HÖT (Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)
Arló
Bán ré ve
Bor sod bó ta
Bor sod ná dasd
Bor sod szent györgy
Bükk mo gyo rósd
Cser mely
Csok va o mány
Do ma há za
Far kas lyuk
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Gö mör szõ lõs
Han gony
Hét
Jár dán há za
Ke le mér
Ki ráld
Kis si ká tor
Lé nárd da róc
Ne ké zseny
Ózd
Put nok
Sa jó mer cse
Sa jó né me ti
Sa jó püs pö ki
Sa jó ve lezd
Sáta
Se rény fal va
Up pony
Szent do mon kos (He ves me gye)

10. SÁTORALJAÚJHELY HÖT (Borsod-Abaúj-
 Zemplén me gye)

Al só be rec ki
Al só reg mec
Bod rog ha lom
Bod ro go la szi
Bózs va
Er dõ hor vá ti
Fel sõ be rec ki
Fel sõ reg mec
Fil ke há za
Fü zér
Fü zér ka ja ta
Fü zér kom lós
Fü zér rad vány
György tar ló
Há rom hu ta
Her ceg kút
Hol ló há za
Kar csa
Ka ros
Ke néz lõ
Kis hu ta
Kis roz vágy
Kom lós ka
Ko vács vá gás
Mak kos hoty ka
Mi kó há za
Nagy hu ta
Nagy roz vágy
Nyí ri
Olasz lisz ka
Pá cin
Pál há za
Pusz ta fa lu
Sá ra zsa dány

Sá ros pa tak
Sá to ral ja új hely
Ti sza cser mely
Ti sza ka rád
Tolcs va
Vá gás hu ta
Vaj dács ka
Vá mos új fa lu
Viss
Vily vi tány
Zal kod

11. SZENDRÕ HÖT (Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)
Abod
Al só te le kes
Becs ke há za
Bód va len ke
Bód va rá kó
Bód va szi las
Deb ré te
Éger szög
Fel sõ te le kes
Gal vács
Hid vé gar dó
Jós va fõ
Kánó
Kom já ti
Mar to nyi
Me szes
Per ku pa
Ra ka ca
Ra ka ca szend
Ru da bá nya
Sza lon na
Szend rõ
Szend rõ lád
Szin
Szin pet ri
Szög li get
Szõ lõ sar dó
Szu hogy
Te resz te nye
Tor na ba ra kony
Tor na ká pol na
Tor na ná das ka
Tor na szen tand rás
Tor na szent ja kab
Var bóc
Visz ló

12. SZERENCS HÖT (Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)
Aba új szán tó
Al só dob sza
Bas kó
Be kecs
Bod rog ke resz túr
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Bod rog kis fa lud
Cso baj
Er dõ bé nye
Go lop
Le gyes bé nye
Mád
Me gya szó
Me zõ zom bor
Mo nok
Prügy
Rát ka
Sima
Sós tó fal va
Sze gi
Sze gi long
Sze rencs
Tak ta báj
Tak ta har kány
Tak ta ke néz
Tak ta sza da
Tar cal
Tállya
Ti sza la dány
Ti sza lúc
Ti sza tar dos
To kaj
Új csa ná los

13. TISZAFÜRED (Jász-Nagy kun-Szol nok me gye)
Po rosz ló (He ves me gye)
Új lõ rinc fal va (He ves me gye)

14. TISZANÁNA ÖT (He ves me gye)
Sa rud

15. TISZAÚJVÁROS HÖT (Bor sod-Aba új-Zemp lén
me gye)

Árok tõ
Gi rincs
He jõ bá ba
He jõ ke resz túr
He jõ kürt
He jõ pa pi
He jõ sza lon ta
Ig ri ci
Kesz nyé ten
Kis csécs
Kö röm
Me zõ csát
Muhi
Nagy csécs
Ne mes bikk
Osz lár
Ónod
Sa jó híd vég
Sa jó ö rös

Sa jó szö ged
Szak áld
Ti sza ke szi
Ti sza pal ko nya
Ti sza tar ján
Ti sza új vá ros
Fo lyás (Haj dú-Bi har me gye)
Pol gár (Haj dú-Bi har me gye)
Ti sza gyu la há za (Haj dú-Bi har me gye)
Új ti kos (Haj dú-Bi har me gye)

Se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör zet:
Bu da pest
Deb re cen
Szol nok

Mû sza ki Men tõ Bá zi sok el sõd le ges mû kö dé si kör ze te.

V. PÉCS

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
1. BAJA HÖT (Bács-Kis kun me gye)
Baja
Bács bo kod
Bács bor sód
Bácsszent györgy
Bát mo nos tor
Csá tal ja
Csá voly
Dá vod
Du na fal va
Ér sek csa nád
Fel sõ szen ti ván
Gara
Her ceg szán tó
Nagy ba racs ka
Ne mes nád ud var
Rém
Sü kösd
Sze rem le
Vas kút
Ho mo rúd (Ba ra nya me gye)
Új mo hács (Ba ra nya me gye, Mo hács te le pü lés)

2. BARCS HÖT (So mogy me gye)
Ba bó csa
Barcs
Bol hó
Cso ko nya vi son ta
Da rány
Drá va gár dony
Drá va ta má si
He resz nye
Ho mok szent györgy
Ist ván di
Kas té lyos dom bó
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Kál mán csa
Kom lósd
La kó csa
Pé ter hi da
Po tony
Ri nya új lak
Ri nya új nép
So mo gya racs
Szent bor bás
Szu lok
Tót új fa lu
Víz vár

3. BÁTASZÉK ÖT (Tol na me gye)
Al só nyék
Báta
Bá ta a pá ti
Bá ta szék
Mór ágy
Pör böly

4. BÖHÖNYE ÖT (So mogy me gye)
Nagy ba jom

5. DOMBÓVÁR HÖT (Tol na me gye)
At ta la
Csib rák
Csi kós tõt tõs
Dal mand
Dom bó vár
Döb rö köz
Dúzs
Gyu laj
Já gó nak
Ka pos pu la
Ka posszek csõ
Kis vej ke
Ko cso la
Kurd
Lá pa fõ
Len gyel
Mu csi
Nak
Szakcs
Vá rong
Al só mo cso lád (Ba ra nya me gye)
Ág (Ba ra nya me gye)
Ba ra nya je nõ (Ba ra nya me gye)
Ba ra nya szent györgy (Ba ra nya me gye)
Bi kal (Ba ra nya me gye)
Egy há zas ko zár (Ba ra nya me gye)
Ge ré nyes (Ba ra nya me gye)
Hegy hát ma róc (Ba ra nya me gye)
Kis va szar (Ba ra nya me gye)
Má gocs (Ba ra nya me gye)
Me ké nyes (Ba ra nya me gye)

Me zõd (Ba ra nya me gye)
Nagy haj más (Ba ra nya me gye)
Palé (Ba ra nya me gye)
Sásd (Ba ra nya me gye)
Szágy (Ba ra nya me gye)
Szár ász (Ba ra nya me gye)
Tar rós (Ba ra nya me gye)
Té kes (Ba ra nya me gye)
Tor más (Ba ra nya me gye)
Vá sá ros dom bó (Ba ra nya me gye)
Vázs nok (Ba ra nya me gye)
Csor na (So mogy me gye)
Ga dács (So mogy me gye)
Göl le (So mogy me gye)
Ker cse li get (So mogy me gye)
Mos dós (So mogy me gye)
Nagy ber ki (So mogy me gye)
So mogy szil (So mogy me gye)
Sza ba di (So mogy me gye)

6. KADARKÚT ÖT (So mogy me gye)
Csö köly
Gige
Hed re hely
Hen cse
Jákó
Ka dar kút
Kõ kút
Mike
Ri nya ko vá csi
Vis nye

7. KALOCSA HÖT (Bács-Kis kun me gye)
Fajsz
Fok tõ
Ho mok mégy
Ka lo csa
Mis ke
Uszód

8. KAPOSVÁR HÖT (So mogy me gye)
Al só bo gát
Baté
Bár dud var nok
Bod rog
Bonnya
Bõ szén fa
Büs sü
Cser én fa
Csom bárd
Ecseny
Edde
Fel sõ mo cso lád
Fiad
Fonó
Ga más
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Gá los fa
Haj más
He tes
Igal
Juta
Ka pos fõ
Ka pos gyar mat
Ka pos ho mok
Ka pos ke reszt úr
Ka pos mé rõ
Ka pos szer da hely
Ka pos új lak
Ka pos vár
Ka zsok
Ki sasszond
Kis bár apá ti
Kis gya lán
Kis kor pád
Ma gyar atád
Ma gyar eg res
Mer nye
Me zõ cso ko nya
Orci
Osz to pán
Pa ta lom
Pat ca
Pál ma jor
Po lány
Rák si
Sán tos
Si mon fa
So mo dor
So mo gya csa
So mogy asza ló
So mogy dö röcs ke
So mogy gesz ti
So mogy jád
So mogy sárd
Szen na
Szent ba lázs
Szent gá los kér
Szil vásszent már ton
Szo ro sad
Ta szár
Tö rök kop pány
Új vár fal va
Vár da
Zi mány
Zse lic kis fa lud
Zse lic kis lak
Zse lic szent pál
Göd re (Ba ra nya me gye)

9. KOMLÓ HÖT (Ba ra nya me gye)
Ba kó ca
Bo do lya bér

Fel sõ eger szeg
Hosszú he tény
Husz tót
Ká rász
Kis besz ter ce
Kis haj más
Kom ló
Ko vács szé ná ja
Köb lény
Li get
Ma gya reg regy
Ma gyar her te lend
Ma gyar szék
Mán fa
Máza
Me csek pö lös ke
Mind szent go di sa
Okor völgy
Orosz ló
Sza lat nak
Szász vár
Szent ka ta lin
Tófû
Var ga
Vé kény
Gyö re (Tol na me gye)
Iz mány (Tol na me gye)
Vár al ja (Tol na me gye)

10. MOHÁCS HÖT (Ba ra nya me gye)
Bab arc
Bár
Be ze dek
Bor jád
Bóly
Du na szek csõ
Er dõs má rok
Fa ze kas bo da
Ge resd lak
Gör csöny do bo ka
Hí mes há za
Iván dár da
Ká toly
Kis bud mér
Kis nyá rád
Köl ked
Lány csók
Lip pó
Lip tód
Majs
Mar áza
Má ri a ké ménd
Mo hács
Mo nyo ród
Nagy bud mér
Nagy nyá rád
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Né met kér
Sá rok
Sá tor hely
Som be rek
Szajk
Sze der kény
Szel lõ
Szé kely sza bar
Töt tös
Ud var
Ver send

11. NAGYATÁD HÖT (So mogy me gye)
Bak há za
Be leg
Bol hás
Gör ge teg
Há rom fa
Ka szó
Kis ba jom
Ku tas
Lá bod
Nagy atád
Nagy kor pád
Öt vös kó nyi
Ri nya be se nyõ
Ri nya szent ki rály
So mogy szob
Sza bás
Ta rany

12. PAKS HÖT (Tol na me gye)
Bölcs ke
Du na föld vár
Du na szent györgy
Ger jen
Györ köny
Kaj dacs
Ma do csa
Nagy do rog
Paks
Pusz ta hen cse
Sár szent lõ rinc

13. PÉCS HÖT (Ba ra nya me gye)
Aba li get
Apát va rasd
Ara nyos ga dány
Áta
Ba ko nya
Bak sa
Bel várd gyu la
Ber kesd
Bi csérd
Bir ján
Boda

Bo gád
Cser kút
Ege rág
El lend
Er zsé bet
Gör csöny
Gyód
Hás ságy
Ke szü
Ké kesd
Kis asszony fa
Kis he rend
Ko zár mis leny
Kö kény
Kõ vá gó szõ lõs
Kõ vá gó tõt tõs
Lot hárd
Ma gyar sar lós
Mar ton fa
Nagy ko zár
Nagy pall
Olasz
Orfû
Pel lérd
Pe re ked
Pécs
Pécs ba go ta
Pé csud vard
Pécs vá rad
Po gány
Re ge nye
Ro mo nya
Sze mely
Szi lágy
Szil vás
Szõ ke
Szõ kéd
Ten ge ri
Té seny
Ve lény
Zen gõ vár kony
Zók

14. SÁRBOGÁRD HÖT (Fej ér me gye)
Ke szõ hi deg kút (Tol na me gye)

15. SIKLÓS HÖT (Ba ra nya me gye)
Ad or jás
Al só szent már ton
Bab arc szõ lõs
Ba ra nya hid vég
Be re mend
Bis se
Bo gád mind szent
Bos ta
Cún
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Csar nó ta
Di ós visz ló
Drá va cse hi
Drá va cse pely
Drá va pal ko nya
Drá va pis ki
Drá va sza bolcs
Drá va szer da hely
Egy há zas ha rasz ti
Garé
Gor di sa
Har kány
Hegy szent már ton
Hi rics
Il locs ka
Ipacs fa
Iván battyán
Ká sád
Kem se
Ké mes
Kis dér
Kis har sány
Kis ja kab fal va
Kis kas sa
Kis lip pó
Kis szent már ton
Kis ta pol ca
Kis tót fa lu
Ko vács hi da
Kó rós
La pán csa
Lú zsok
Ma gyar bóly
Matty
Már fa
Má rok
Nagy har sány
Nagy tót fa lu
Old
Ócsárd
Ózd fa lu
Pal ko nya
Páp rád
Pe terd
Pécs de ve cser
Pis kó
Pó csa
Rád fal va
Sá mod
Sik lós
Sik lós bo dony
Sik lós nagy fa lu
Sza lán ta
Sza por ca
Sza va
Té sen fa

Tú rony
Új pet re
Vajsz ló
Vej ti
Vil lány
Vil lány kö vesd
Vo kány
Za lá ta

16. SZEKSZÁRD HÖT (Tol na me gye)
Al só ná na
Apar hant
Bony hád
Bony hád va rasd
Cikó
Decs
Di ós be rény
Fel sõ ná na
Grá bóc
Gyönk
Harc
Hõ gyész
Ka kasd
Ka laz nó
Kéty
Kis do rog
Kis má nyok
Kis tor más
Kö lesd
Me di na
Misz la
Mõ csény
Mucs fa
Mur ga
Nagy má nyok
Nagy vej ke
Õcsény
Sár pi lis
Si ó a gárd
Sza ka dát
Szál ka
Szá razd
Szed res
Szek szárd
Ten ge lic
Te vel
Ud va ri
Var sád
Vár domb
Zá vod
Zom ba
Hi das (Ba ra nya me gye)
Me csek ná dasd (Ba ra nya me gye)
Ó bá nya (Ba ra nya me gye)
Ó fa lu (Ba ra nya me gye)
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17. SZIGETVÁR HÖT (Ba ra nya me gye)
Al ma mel lék
Al más ke reszt úr
Ba sal
Bán fa
Be sen ce
Bog dá sa
Bol dog asszony fa
Boty ka pe terd
Bük kösd
Bü rüs
Csá nyosz ró
Cse bény
Cser di
Cser tõ
Cson ka mind szent
Dencs há za
Dinnye ber ki
Drá va fok
Drá va i vá nyi
Drá va ke resz túr
Drá vasz tá ra
End rõc
Fel sõ szent már ton
Ger de
Gil ván fa
Gyöngy fa
Gyön gyös mel lék
He les fa
Het ve hely
Ho bol
Hor vát her te lend
Iba fa
Ka csó ta
Ka tád fa
Ká kics
Két új fa lu
Ki rály egy há za
Kis dob sza
Kis ta má si
Ma gyar lu ka fa
Ma gyar mecs ke
Ma gyar te lek
Mar kóc
Ma ró csa
Me re nye
Mol vány
Mozs gó
Nagy csány
Nagy dob sza
Nagy pe terd
Nagy váty
Ne mes ke
Nyu got szen ter zsé bet
Oko rág
Pa ta pok lo si

Pet tend
Ró zsa fa
Sellye
So mogy apá ti
So mogy hat van
So mogy hárs ágy
So mogy visz ló
Só sver ti ke
Su mony
Sza bad szent ki rály
Szent dé nes
Szen te gát
Szent lász ló
Szent lõ rinc
Szi get vár
Szö rény
Szu li mán
Tek la fa lu
Tót szent györgy
Vá rad
Vá sá ros béc
Zá dor
Lad (So mogy me gye)
Pa tos fa (So mogy me gye)

18. TAMÁSI ÖT (Tol na me gye)
Ér tény
Kop pány szán tó
Nagy kó nyi
Pári
Re göly
Sza kály
Ta má si
Úji reg

19. TOLNA ÖT (Tol na me gye)
Bo gyisz ló
Fadd
Fá cán kert
Tol na

20. VÉMÉND ÖT (Ba ra nya me gye)
Er dõs mecs ke
Fe ked
Lo vász he tény
Pa lo ta bo zsok
Sze bény
Szûr
Vé ménd

Se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör zet:
Bu da pest
Sze ged
Veszp rém
Za la eger szeg

Mû sza ki Men tõ Bá zi sok el sõd le ges mû kö dé si kör ze te.
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VI. SZEGED

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
1. BÁCSALMÁS ÖT (Bács-Kis kun me gye)
Bá csal más
Bácsszõ lõs
Csi ké ria
Katy már
Kun ba ja
Ma da ras
Mát étel ke
Ta ta há za

2. BÉKÉSCSABA HÖT (Bé kés me gye)
Bé kés csa ba
Csa ba sza ba di
Do boz
Két sop rony
Sza bad kí gyós
Te lek ge ren dás
Új kí gyós

3. CSONGRÁD HÖT (Csong rád me gye)
Csong rád
Csany te lek
Fel gyõ
Tö mör kény

4. GYULA HÖT (Bé kés me gye)
Elek
Gyu la
Két egy há za
Lõ kös há za

5. HÓDMEZÕVÁSÁRHELY HÖT (Csong rád me gye)
Hód me zõ vá sár hely
Már tély
Mind szent

6. JÁNOSHALMA ÖT (Bács-Kis kun me gye)
Bo ro ta
Já nos hal ma
Ké les ha lom
Mély kút

7. KALOCSA HÖT (Bács-Kis kun me gye)
Bá tya
Dus nok
Ér sek hal ma
Ha jós
Öreg cser tõ
Szak már

8. KECEL ÖT (Bács-Kis kun me gye)
Csá szár töl tés
Im re hegy
Ke cel

9. KISKUNFÉLEGYHÁZA HÖT (Bács-Kis kun me gye)
Bu gac
Bu gac pusz ta há za
Fü löp ja kab
Gát ér
Jász szent lász ló
Kis kun fél egy há za
Kun szál lás
Mó ric gát
Pál mo nos to ra
Pe tõ fi szál lás
Csen ge le (Csong rád me gye)
Pusz ta szer (Csong rád me gye)

10. KISKUNHALAS HÖT (Bács-Kis kun me gye)
Ba lo ta szál lás
Csó lyos pá los
Har ka kö töny
Kel ebia
Kis kun ha las
Kis kun maj sa
Kis szál lás
Köm pöc
Kun fe hér tó
Pir tó
Szank
Tom pa
Zsa na

11. KISKÕRÖS HÖT (Bács-Kis kun me gye)
Akasz tó
Csen gõd
Kas kan tyú
Kis kõ rös
Páhi
Tab di

12. MAKÓ HÖT (Csong rád me gye)
Apát fal va
Csa nád pa lo ta
Fe renc szál lás
Föl de ák
Ki rály he gyes
Ki szom bor
Klá ra fal va
Kö vegy
Ma gyar csa nád
Makó
Ma ros le le
Nagy lak
Ó föl de ák

13. MEZÕKOVÁCSHÁZA HÖT (Bé kés me gye)
Al más ka ma rás
Bat to nya
Domb egy ház
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Domb ira tos
Ka sza per
Ke ver mes
Kis domb egy ház
Kun ágo ta
Ma gyar bán he gyes
Ma gyar domb egy ház
Med gyes bo dzás
Med gye segy há za
Me zõ he gyes
Me zõ ko vács há za
Nagy bán he gyes
Nagy ka ma rás
Pusz ta ott la ka
Vég egy há za

14. OROSHÁZA HÖT (Bé kés me gye)
Csa ná da pá ca
Csor vás
Gá do ros
Ge ren dás
Kar dos kút
Nagy szé nás
Oros há za
Pusz ta föld vár
Ár pád ha lom (Csong rád me gye)
Eper jes (Csong rád me gye)
Nagy má gocs (Csong rád me gye)
Szék ku tas (Csong rád me gye)

15. RUZSA ÖT (Csong rád me gye)
Ásott ha lom
Öt tö mös
Pusz ta mér ges
Ru zsa
Ül lés

16. SOLTVADKERT ÖT (Bács-Kis kun me gye)
Bó csa
Solt vad kert
Táz lár

17. SZEGED HÖT (Csong rád me gye)
Al gyõ
Baks
Ba lás tya
Bor dány
Deszk
Dóc
Do ma szék
For rás kút
Kis te lek
Kü bek há za
Mó ra ha lom
Ó pusz ta szer
Rösz ke

Sán dor fal va
Szaty maz
Sze ged
Ti sza szi get
Új szen ti ván
Zá kány szék
Zsom bó

18. SZENTES HÖT (Csong rád me gye)
De re kegy ház
Fá bi án se bes tyén
Nagy tõ ke
Szeg vár
Szen tes

19. TÓTKOMLÓS ÖT (Bé kés me gye)
Amb róz fal va (Csong rád me gye)
Bé kés sám son
Csa ná dal ber ti (Csong rád me gye)
Nagy ér (Csong rád me gye)
Pit va ros (Csong rád me gye)
Tót kom lós

Se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör zet:
Bu da pest
Szol nok
Pécs

Mû sza ki Men tõ Bá zi sok el sõd le ges mû kö dé si kör ze te

VII. SZOLNOK

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
1. ABÁDSZALÓK ÖT (Jász-Nagy kun-Szol nok me gye)
Abád sza lók
Ti sza bu ra
Ti sza derzs

2. BÉKÉSCSABA HÖT (Bé kés me gye)
Ka mut
Kö rös tar csa
Me zõ be rény
Mu rony

3. BÉKÉS ÖT (Bé kés me gye)
Bé kés
Bél me gyer
Tar hos

4. CEGLÉD HÖT (Pest me gye)
Abony
Al ber tir sa
Ceg léd
Ceg léd ber cel
Cse mõ
Jász ka ra je nõ
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Kõ rös te tét len
Mi ke bu da
Tá pió szõ lõs
Tör tel
Új szil vás

5. GYOMAENDRÕD ÖT (Bé kés me gye)
Csár da szál lás
Gyo ma end rõd
Hu nya

6. GYÖNGYÖS HÖT (He ves me gye)
Vá mos györk
Visz nek

7. HATVAN HÖT (He ves me gye)
Jász fény sza ru (Jász-Nagy kun-Szol nok me gye)

8. HEVES HÖT (He ves me gye)
Átány
Bo co nád
Er dõ te lek
Erk
He ves
He ves ve ze kény
Kál
Komp olt
Nagy út
Pély
Tar na bod
Tar na mé ra
Tar na örs
Tar na szent mik lós
Tar na zsa dány
Tenk
Za ránk
Já szi vány (Jász-Nagy kun-Szol nok me gye)
Jász szen tand rás (Jász-Nagy kun-Szol nok me gye)

9. JÁSZBERÉNY HÖT (Jász-Nagy kun-Szol nok me gye)
Alattyán
Já nos hi da
Jász al só szent györgy
Jász ágó
Jász árok szál lás
Jász be rény
Jász bol dog há za
Jász dó zsa
Jász fel sõ szent györgy
Jász já kó hal ma
Jász te lek
Pusz ta mo nos tor

10. JÁSZKISÉR ÖT (Jász-Nagy kun-Szol nok me gye)
Jász apá ti
Jász kis ér

Jász la dány
Ti sza süly

11. KARCAG HÖT (Jász-Nagy kun-Szol nok me gye)
Be rek für dõ
Bu csa (Bé kés me gye)
Kar cag
Kun ma da ras

12. KECSKEMÉT HÖT (Bács-Kis kun me gye)
Bal ló szög
Hel vé cia
Ja kab szál lás
Kecs ke mét
Nyár lõ rinc
Or go vány
Vá ros föld

13. KEREKEGYHÁZA ÖT (Bács-Kis kun me gye)
Ágas egy há za
Fü löp há za
Ke rek egy há za
Kun ba racs

14. KISKUNFÉLEGYHÁZA HÖT (Bács-Kis kun
 megye)

Ti sza al pár

15. KISÚJSZÁLLÁS ÖT (Jász-Nagy kun-Szol nok
 megye)

Fegy ver nek
Ken de res
Kis új szál lás
Ör mé nyes
Ecseg fal va (Bé kés me gye)

16. KUNHEGYES ÖT (Jász-Nagy kun-Szol nok me gye)
Kun he gyes
Ti sza bõ
Ti sza gyen da
Ti sza roff
To maj mo nos to ra

17. KUNSZENTMÁRTON HÖT (Jász-Nagykun-
 Szolnok me gye)

Cser ke szõ lõ
Csé pa
Kun szent már ton
Mes ter szál lás
Nagy rév
Öcsöd
Sze le vény
Ti sza i no ka
Ti sza kürt
Ti sza sas
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18. MEZÕTÚR HÖT (Jász-Nagy kun-Szol nok me gye)
Két pó
Kun csor ba
Me zõ hék
Me zõ túr
Túr ke ve

19. MONOR HÖT (Pest me gye)
Dán szent mik lós

20. NAGYKÁTA HÖT (Pest me gye)
Far mos
Nagy ká ta
Pánd
Szent lõ rinc ká ta
Szent már ton ká ta
Tá pi ó bics ke
Tá pió györ gye
Tá pió sze le
Tá pi ó szent már ton

21. NAGYKÕRÖS ÖT (Pest me gye)
Ko csér
Nagy kõ rös
Nyárs apát

22. SZARVAS HÖT (Bé kés me gye)
Bé késszen tand rás
Csa ba csûd
Kar dos
Ör mény kút
Szar vas
Kon do ros

23. SZABADSZÁLLÁS ÖT (Bács-Kis kun me gye)
Izsák (Bács-Kis kun me gye)

24. SZOLNOK HÖT (Jász-Nagy kun-Szol nok me gye)
Be seny szög
Csa ta szög
Huny ad fal va
Kõ te lek
Nagy kö rû
Rá kó czi fal va
Sza jol
Szász be rek
Szol nok
Ti sza vár kony
Tó szeg
Új szász
Ve zseny
Zagy va ré kas

25. TISZAFÖLDVÁR ÖT (Jász-Nagy kun-Szol nok
me gye)

Ci bak há za
Ken gyel

Mart fû
Rá kó czi új fa lu
Ti sza föld vár

26. TISZAFÜRED HÖT (Jász-Nagy kun-Szol nok
 megye)

Na gyi ván
Ti sza i gar
Ti sza örs
Ti sza szen tim re
Ti sza szõ lõs

27. TISZANÁNA ÖT (He ves me gye)
Ti sza ná na
Kis kö re
Köm lõ

28. TISZAKÉCSKE ÖT (Bács-Kis kun me gye)
La ki te lek
Ti sza kécs ke
Szent ki rály
Ti sza je nõ (Jász-Nagy kun-Szol nok me gye)
Ti sza ug

29. TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÖT
Ti sza püs pö ki
Ti sza te nyõ
Tö rök szent mik lós

Se gít ség nyúj tá si kör zet:
Bu da pest
Deb re cen (Haj dú-Bi har me gye)
Mis kolc (Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)
Sze ged (Csong rád me gye)

Mû sza ki Men tõ Bá zi sok el sõd le ges mû kö dé si kör ze te.

VIII. VESZPRÉM

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
1. AJKA HÖT (Veszp rém me gye)
Ajka
Apá ca tor na
Ba kony pö lös ke
Bor ször csök
Cseh bá nya
De ve cser
Doba
Ha lim ba
Isz káz
Ka polcs
Ka ra kó ször csök
Kis ber zseny
Kis lõd
Ko lon tár
Ma gyar po lány
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Nosz lop
Nyi rád
Oro szi
Öcs
Pula
Pusz ta mis ke
Som ló je nõ
Som ló vá sár hely
Szõc
Ta li án dö rögd
Tüs ke vár
Úr kút
Vá ros lõd
Vi gánt pe tend

2. BADACSONYTOMAJ HÖT (Veszp rém me gye)
Áb ra hám hegy
Ba da csony to maj
Ba da csony tör de mic
Ba la ton csi csó
Ba la ton he nye
Ba la ton ren des
Ba la ton sze pezd
Hegy ma gas
Káp ta lan tó ti
Kék kút
Kis apá ti
Kõ vá gó örs
Kö ves kál
Mind szent kál la
Mon osz ló
Ne mes gu lács
Ne mes vi ta
Ó bu da vár
Rév fü löp
Sal föld
Szen tan tal fa
Szent bék kál la
Szent ja kab fa
Szig li get
Ta gyon
Zán ka

3. BALATONBOGLÁR ÖT (So mogy me gye)
Ba la ton bog lár
Ba la ton lel le
Ba la ton õszöd
Ba la ton sze mes
Gyugy
Ka rád
Lát rány
So mogy ba bod
So mogy túr
Szõ lõs gyö rök
Visz

4. BALATONFÜRED ÖT (Veszp rém me gye)
Aszó fõ
Ba la to na ka li
Ba la ton fü red
Ba la ton szõ lõs
Ba la ton ud va ri
Cso pak
Dör gi cse
Lo vas
Ör vé nyes
Pa loz nak
Pé csely
Ti hany
Vá szoly

5. BALATONFÛZFÕ HÖT (Veszp rém me gye)
Al só örs
Ba la ton al má di
Ba la ton fûz fõ
Ba la ton ke ne se
Ki rály szen tist ván
Li tér
Pap ke szi
Vi lo nya

6. KAPOSVÁR HÖT (So mogy me gye)
Kára (So mogy me gye)

7. MÓR ÖT (Fej ér me gye)
Ba kony cser nye
Ba lin ka
Bo dajk
Csó ka kõ
Mór
Nagy ve leg
Pusz ta vám
Sö réd

8. PAKS HÖT (Tol na me gye)
Né met kér

9. PÁPA HÖT (Veszp rém me gye)
Ad ász te vel
Ador ján há za
Ba kony já kó
Ba kony kop pány
Ba kony szücs
Béb
Bé kás
Csög le
Dab rony
Dáka
Döb rön te
Ege ral ja
Far kas gye pû
Gan na
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Ho mok bö dö ge
Ker ta
Kis csõsz
Kis pi rit
Kis szõ lõs
Kup
Kül sõ vat
Mar cal ger ge lyi
Me zõ lak
Mi hály há za
Na gya lá sony
Nagy gyi mót
Nagy pi rit
Nagy te vel
Ne messza lók
Né met bá nya
Nó ráp
Nyá rád
Pápa
Pá pa de res ke
Pá pa ko vá csi
Pá pa sa la mon
Som ló szõ lõs
Som ló ve cse
Ugod
Vid
Vi nár
Mer se vát (Vas me gye)
Szer gény (Vas me gye)

10. PÉTFÜRDÕ HÖT (Veszp rém me gye)
Ber hi da
Csaj ág
Haj más kér
Jásd
Kün gös
Öskü
Õsi
Pét für dõ
Szá pár
Tés
Vár pa lo ta

11. POLGÁRDI ÖT (Fej ér me gye)
Füle
Jenõ
Kis láng
Kõ szár hegy
Lep sény
Me zõ szent györgy
Ná dasd la dány
Pol gár di
Ba la ton fõ ka jár (Veszp rém me gye)

12. SÁRBOGÁRD HÖT (Fej ér me gye)
Alap
Al só szen ti ván

Cece
Dég
Han tos
Igar
Ká loz
La jos ko má rom
Me zõ szi las
Nagy ka rá csony
Nagy lók
Sár bo gárd
Sár eg res
Sár ke reszt úr
Sá rosd
Sár szent ágo ta
Vaj ta
Be lecs ka (Tol na me gye)
Bi kács (Tol na me gye)
Kis szé kely (Tol na me gye)
Nagy szé kely (Tol na me gye)
Ozo ra (Tol na me gye)
Pál fa (Tol na me gye)
Si mon tor nya (Tol na me gye)
Tol na né me di (Tol na me gye)

13. SIÓFOK HÖT (So mogy me gye)
Ádánd
Ba la to nend réd
Ba la ton föld vár
Ba la ton sza ba di
Ba la ton szár szó
Bál vá nyos
Ke re ki
Kõ rös hegy
Köt cse
Nagy be rény
Nagy cse pely
Nyim
Pusz ta sze mes
Ság vár
Sió fok
Si ó jut
Som
Szán tód
Szó lád
Te le ki
Za már di
Enying (Fej ér me gye)
Má tyás domb (Fej ér me gye)
Me zõ ko má rom (Fej ér me gye)
Sza bad hid vég (Fej ér me gye)
Fel sõ nyék (Tol na me gye)
Ba la ton vi lá gos (Veszp rém me gye)

14. SÜMEG ÖT (Veszp rém me gye)
Bo dor fa
Gye pü ka ján
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Káp ta lan fa
Ne mes hany
Szen tim re fal va
Veszp rém gal sa
Za la szeg vár

15. SZÉKESFEHÉRVÁR HÖT (Fej ér me gye)
Ba kony kú ti
Csák be rény
Csór
Csõsz
Fe hér vár csur gó
Isz ka szent györgy
Isz ti mér
Kin cses bá nya
Ma gyar al más
Moha
Pát ka
Sár ke resz tes
Sár ke szi
Sár szent mi hály
So po nya
Sza bad battyán
Szé kes fe hér vár
Tác
Úr hi da
Zá moly

16. TAB ÖT (So mogy me gye)
An docs
Bá bony me gyer
Be deg kér
Ka poly
Ká nya
Lul la
Mik ló si
Ná gocs
Sér sek szõ lõs
So mogy eg res
So mogy meggyes
Tab
Ten gõd
Tor vaj
Zala
Zics

17. TAMÁSI ÖT (Tol na me gye)
Für ged
Ireg szem cse
Ma gyar ke szi
Nagy szo koly
Pin ce hely (Tol na me gye)

18. TAPOLCA ÖT (Veszp rém me gye)
Gyu la ke szi
He gyesd
Le sen ce fa lu
Le sen ce ist vánd

Le sen ce to maj
Mo nos tor apá ti
Ra pos ka
Sás ka
Ta pol ca
Za la ha láp

19. VESZPRÉM HÖT (Veszp rém me gye)
Bar nag
Bánd
Ep lény
Fel sõ örs
Hárs kút
He rend
Hi deg kút
Ló kút
Már kó
Mencs hely
Nagy vá zsony
Ne mes vá mos
Sóly
Szent gál
Szent ki rály sza bad ja
Tót vá zsony
Veszp rém
Veszp rém fajsz
Vö rös tó

20. ZIRC ÖT (Veszp rém me gye)
Ba kony bél
Ba kony ná na
Ba ko nyosz lop
Ba kony szent ki rály
Bor za vár
Csesz nek
Cse tény
Du dar
Na gyesz ter gár
Olasz fa lu
Pén zes gyõr
Por va
Zirc

Se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör zet:
Bu da pest
Gyõr
Pécs
Za la eger szeg

Mû sza ki Men tõ Bá zi sok el sõd le ges mû kö dé si kör ze te.

IX. ZALAEGERSZEG

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:
1. BADACSONYTOMAJ HÖT (Veszp rém me gye)
Ba la to ne de rics
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2. BALATONBOGLÁR ÖT (So mogy me gye)
Ba la ton feny ves
Fo nyód
Or da cse hi

3. BÖHÖNYE ÖT (So mogy me gye)
Bö hö nye
Inke
Nem es déd
Ne mes kis fa lud
Sze nyér
Tap sony
Var ász ló
Vése

4. CSEPREG ÖT (Vas me gye)
Bõ
Bük
Csep reg
Gór
Ik lan be rény
Lócs
Saj tos kál
Si ma ság
Tor más li get
Tö mörd
Gya ló ka (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)
Sza kony (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)
Zsi ra (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)

5. CSURGÓ ÖT (So mogy me gye)
Bé la vár
Ber zen ce
Csur gó
Csur gó nagy mar ton
Gyé ké nyes
Iha ros
Iha ros be rény
Õr ti los
Por rog
Por rog szent ki rály
Por rog szent pál
So mogy bük kösd
So mogy csi csó
So mogy ud var hely
Szent a
Zá kány
Zá kány fa lu

6. KESZTHELY HÖT (Zala me gye)
Al só pá hok
Ba la ton gyö rök
Bó ka há za
Cser szeg to maj
Di ós kál
Ege ra ra csa

Esz ter gály hor vá ti
Fel sõ pá hok
Gé tye
Gye nes di ás
Hé víz
Kar macs
Keszt hely
Li get fal va
Ne mes bük
Pa csa
Rezi
Sár mel lék
Szent györgy vár
Szent pé te rúr
Ti laj
Vál lus
Vár völgy
Vin dor nya fok
Vin dor nya lak
Vin dor nya szõ lõs
Vo nyarc vas hegy
Za la apá ti
Za la csány
Za la ig ri ce
Za la kö ves kút
Za la sza bar
Za la szán tó
Za la szent már ton
Za la vár
Ba la ton be rény (So mogy me gye)
Ba la ton szent györgy (So mogy me gye)
Vörs (So mogy me gye)

7. KÖRMEND HÖT (Vas me gye)
Al só szöl nök
Apá tist ván fal va
Csá kány do rosz ló
Csö röt nek
Da ra bos hegy
Dö bör hegy
Dö rös ke
Egy há zas hol lós
Egy há zas rá dóc
Fel sõ já nos fa
Fel sõ ma rác
Fel sõ szöl nök
Gasz tony
Ha las tó
Ha logy
Ha rasz ti fa lu
Hegy hát ho dász
Hegy hát sál
Hegy hát szent ja kab
Hegy hát szent már ton
Is pánk
Ivánc
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Ka ta fa
Ke mes ta ród fa
Két völgy
Kis rá kos
Kon dor fa
Kör mend
Ma gyar lak
Ma gyar nád al ja
Ma gyar sze csõd
Mol na sze csõd
Nagy köl ked
Nagy miz dó
Nagy rá kos
Ná dasd
Ne mes med ves
Ne mes rem pe hol lós
Or fa lu
Õri ma gya rósd
Õri szent pé ter
Pan kasz
Pin ka mind szent
Rá ba gyar mat
Rá dóc köl ked
Rá tót
Rö nök
Sár fi miz dó
Szak nyér
Sza kony fa lu
Sza la fõ
Szar vas kend
Szent gott hárd
Szent pé ter fa
Szõ ce
Va sal ja
Vas szent mi hály
Vi szák
Csö de (Zala me gye)
Oz mán bük (Zala me gye)
Vas pör (Zala me gye)
Za la hás hágy (Zala me gye)
Za la lö võ (Zala me gye)

8. KÕSZEG ÖT (Vas me gye)
Bo zsok
Cák
Hor vát zsi dány
Kis zsi dány
Kõ szeg
Kõ szeg do rosz ló
Kõ szeg paty
Kõ szeg szer da hely
Lu kács há za
Ne mes csó
Ól mod
Pe resz nye
Pusz ta csó
Ve lem

9. LENTI HÖT (Zala me gye)
Al só szen ter zsé bet
Bag lad
Bar la hi da
Bá za ke rettye
Bel sõ sárd
Bö de há za
Cser ta la kos
Cseszt reg
Csö mö dér
Csör nye föld
Dob ri
Fel sõ szen ter zsé bet
Gá bor ján há za
Gosz to la
Gu tor föl de
Her nyék
Ik lód bör dõ ce
Ká lóc fa
Ká nya vár
Ker ka ba ra bás
Ker ka fal va
Ker ka ku tas
Ker ka szent ki rály
Ker ka tes kánd
Kis cse hi
Kis szi get
Koz ma domb ja
Kül sõ sárd
Lasz to nya
Lend va de des
Lend va ja kab fa
Len ti
Lis pe szen ta dor ján
Lo vá szi
Ma gyar föld
Ma róc
Má rok föld
Mi ke ka rá csony fa
Mu ra sze me nye
Ne mes nép
Nova
Or ta há za
Páka
Pór szom bat
Pör de föl de
Pusz ta apá ti
Ra mo csa
Resz nek
Ré dics
Szent györgy völgy
Szent mar git fal va
Szent pé ter föl de
Szé csi szi get
Szíj ár tó há za
Szil vágy
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Tor ma föl de
Tor nyi szent mik lós
Za la bak sa
Za la szom bat fa
Ze bec ke
Ba ján se nye (Vas me gye)
Ker ca szo mor (Vas me gye)
Ker kás ká pol na (Vas me gye)
Ma gyar szom bat fa (Vas me gye)
Szat ta (Vas me gye)
Ve le mér (Vas me gye)

10. MARCALI HÖT (So mogy me gye)
Ba la ton ke reszt úr
Ba la ton má ria für dõ
Ba la ton új lak
Bu zsák
Csá kány
Csö mend
Fõ nyed
Ga dány
Hács
Hol lád
Hosszú víz
Ke le víz
Két hely
Kis be rény
Len gyel tó ti
Li bic koz ma
Mar ca li
Mesz teg nyõ
Nagy sza ká csi
Ne mes vid
Nik la
Öreg lak
Pa muk
Pusz ta ko vá csi
Sá voly
So mogy fajsz
So mogy sám son
So mogy si mo nyi
So mogy szent pál
So mogy vá mos
So mogy vár
So mogy zsit fa
Szeg er dõ
Szõ ke dencs
Tás ka
Ti kos

11. NAGYATÁD HÖT (So mogy me gye)
Se gesd (So mogy me gye)

12. NAGYKANIZSA HÖT (Zala me gye)
Al só rajk
Ba la ton ma gya ród

Bá nok szent györgy
Be cse hely
Be lez na
Bocs ka
Bors fa
Bör zön ce
Bu csu ta
Csa pi
Esz te reg nye
Fel sõ rajk
Fi tye ház
Fûz völgy
Ga lam bok
Ga ra bonc
Gel se
Gel se szi get
Ha hót
Ho mok ko má rom
Hosszú völgy
Ka cor lak
Ke re cseny
Ki li mán
Kis ré cse
Kis tol mács
Le te nye
Li szó
Ma gyar szent mik lós
Ma gyar szer da hely
Mi háld
Mol ná ri
Mu ra ke resz túr
Mu ra rát ka
Nagy ba kó nak
Nagy ka ni zsa
Nagy ra da
Nagy ré cse
Ne mes pát ró
Ol tárc
Orosz tony
Pat
Pet ri ven te
Pö lös ke fõ
Pöt ré te
Ri gyác
Sand
Sem jén há za
Sor más
Surd
Szent lisz ló
Sze pet nek
Tót szent már ton
Tót szer da hely
Új ud var
Val ko nya
Vár föl de
Zajk
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Za la ka ros
Za la ko már
Za la me re nye
Za la sár szeg
Za la szent ba lázs
Za la szent ja kab
Za la új lak
Po gány szent pé ter (So mogy me gye)

13. RÉPCELAK ÖT (Vas me gye)
Vá mos csa lád
Vas eger szeg

14. SÁRVÁR HÖT (Vas me gye)
Bejc gyer tyá nos
Boba
Bor gá ta
Bö göt
Bö gö te
Cell dö mölk
Cher nel há za da mo nya
Csem pesz ko pács
Csé nye
Csön ge
Duka
Eger völgy
Egy há zas he tye
Gér ce
Hegy fa lu
Hosszú pe resz teg
Iker vár
Ják fa
Já nos há za
Kar akó
Káld
Ke léd
Ke me nes ká pol na
Ke me nes mi hály fa
Ke me nes pál fa
Ke me nes söm jén
Ke me nes szent már ton
Kis som lyó
Köcsk
Me gye híd
Meggyes ko vá csi
Mes ter há za
Mes te ri
Nagy ge resd
Nagy si mo nyi
Ne mes ke reszt úr
Ne mes kocs
Ne mes lá dony
Nyõ gér
Ostf fy asszony fa
Ölbõ
Pe cöl

Por pác
Pós fa
Rá ba paty
Rép ce szent györgy
Rum
Sár vár
Sit ke
Só tony
Sze les te
To korcs
Tom pa lá dony
Ura i új fa lu
Vas hosszú fa lu
Vasszil vágy
Vá sá ros mis ke
Vát
Vö nöck
Zsennye
Zsé deny
Ka mond (Veszp rém me gye)

15. SÜMEG ÖT (Veszp rém me gye)
Ba zsi
Dab ronc
Csab ren dek
Gó gán fa
He tye fõ
Hosz tót
Sü meg
Ri gács
Me gyer
Ukk
Za la er dõd
Sü megp rá ga
Za la gyö mö rõ
Za la meggyes
Kis vá sár hely (Zala me gye)
Sü meg cse hi (Zala me gye)

16. SZOMBATHELY HÖT (Vas me gye)
Acsád
Ba lo gu nyom
Boz zai
Bu csu
Doz mat
Fel sõ csa tár
Gen csa pá ti
Gya nó ge re gye
Gyön gyös fa lu
Hor vát lö võ
Ják
Ke néz
Ki su nyom
Mesz len
Nar da
Ná rai

2008/151. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 18987



Ne mes bõd
Ne mes kol ta
Pe re nye
Por nó apá ti
Rá ba töt tös
Sal kö ves kút
Sé
Sor ki fa lud
Sor ki ká pol na
So rok po lány
Söp te
Szom bat hely
Ta na kajd
Táp lán szent ke reszt
To rony
Vas asszony fa
Vas ke resz tes
Vas su rány
Vasszé cseny
Vép

17. TAPOLCA ÖT (Veszp rém me gye)
Uzsa

18. VASVÁR ÖT (Vas me gye)
Al só új lak
Bér bal ta vár
Cse hi
Cse hi mind szent
Csip ke rek
Ger se ka rát
Gyõr vár
Hegy hát szent pé ter
Kám
Olasz fa
Osz kó
Pá csony
Pe tõ mi hály fa
Püs pök mol ná ri
Rá ba híd vég
Sze me nye
Te le kes
Vas vár

19. ZALAEGERSZEG HÖT (Zala me gye)
Ali bán fa
Al más há za
Al só ne mes apá ti
Ba bos döb ré te
Ba god
Bak
Bak tüt tös
Becs völ gye
Be ze réd
Boc föl de
Bon cod föl de

Böde
Bu csu szent lász ló
Csa tár
Cson ka hegy hát
Dob ron hegy
Eger vár
Gel lén há za
Gom bos szeg
Gõs fa
Gyû rûs
Ha gyá ros bö rönd
Hot tó
Ibor fia
Ká vás
Ke men dol lár
Ke mén fa
Kis bu csa
Kis ku tas
Kis pá li
Kus tán szeg
Lak hegy
Lic kó va do mos
Mi lej szeg
Mi se fa
Nagy ka por nak
Nagy ku tas
Nagy len gyel
Nagy pá li
Ne mes apá ti
Ne mes he tés
Ne mes rá dó
Ne mes sán dor há za
Ne messzen tand rás
Né met fa lu
Or bá nyos fa
Or mánd lak
Pad ár
Pál fi szeg
Pe tõ he nye
Pet ri ke resz túr
Pó ka sze petk
Pö lös ke
Pusz ta e de rics
Pusz ta ma gya ród
Pusz ta szent lász ló
Sa lom vár
Sár hi da
Söj tör
Szent koz ma domb ja
Tes kánd
Tó fej
Vas bol dog asszony
Vöc könd
Za la bol dog fa
Za la cséb
Za la eger szeg
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Za la ist vánd
Za la szent györgy
Za la szen ti ván
Za la szent lõ rinc
Za la szent mi hály
Za la tár nok
And rás fa (Vas me gye)
Mi kosszép lak (Vas me gye)
Nagy ti laj (Vas me gye)

20. ZALASZENTGRÓT ÖT (Zala me gye)
Batyk
Döb rö ce
Dötk
Kal lósd
Ke hi da kus tány
Kis gör bõ
Mi hály fa
Nagy gör bõ
Óhíd
Pa kod
Sé nye
Sza la pa
Tür je
Za la bér
Za la szentg rót
Za la szent lász ló
Za la vég

Se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör zet:
Gyõr
Pécs
Veszp rém

Mû sza ki Men tõ Bá zi sok el sõd le ges mû kö dé si kör ze te.

X. A REGIONÁLIS MÛSZAKI MENTÕ BÁZISOK
KÜLÖNLEGES TECHNIKAI ESZKÖZEI

1. Bu da pest

2 db cse re fel épít mé nyes jár mû
1 db mû sza ki men tõ kon té ner
1 db ve gyi men te sí tõ kon té ner
1 db ol tó anyag kon té ner 
1 db kü lön le ges da rus gép jár mû

2. Deb re cen

2 db cse re fel épít mé nyes jár mû
1 db mû sza ki men tõ kon té ner

1 db ve gyi men te sí tõ kon té ner
1 db kü lön le ges da rus gép jár mû

3. Gyõr

2 db cse re fel épít mé nyes jár mû
1 db mû sza ki men tõ kon té ner
1 db ve gyi men te sí tõ kon té ner
1 db kü lön le ges da rus gép jár mû

4. Mis kolc

2 db cse re fel épít mé nyes jár mû
1 db mû sza ki men tõ kon té ner
1 db ve gyi men te sí tõ kon té ner
1 db kü lön le ges da rus gép jár mû

5. Pécs

2 db cse re fel épít mé nyes jár mû
1 db mû sza ki men tõ kon té ner
1 db ve gyi men te sí tõ kon té ner
1 db ol tó anyag kon té ner 
1 db kü lön le ges da rus gép jár mû

6. Sze ged

2 db cse re fel épít mé nyes jár mû
1 db mû sza ki men tõ kon té ner
1 db ve gyi men te sí tõ kon té ner
1 db ol tó anyag kon té ner 

7. Szol nok

2 db cse re fel épít mé nyes jár mû
1 db mû sza ki men tõ kon té ner
1 db ve gyi men te sí tõ kon té ner
1 db ve ze té si pont kon té ner
1 db kü lön le ges da rus gép jár mû

8. Veszp rém

2 db cse re fel épít mé nyes jár mû
1 db mû sza ki men tõ kon té ner
1 db ve gyi men te sí tõ kon té ner
1 db kü lön le ges da rus gép jár mû

9. Za la eger szeg

2 db cse re fel épít mé nyes jár mû
1 db mû sza ki men tõ kon té ner
1 db ve gyi men te sí tõ kon té ner
1 db ol tó anyag kon té ner 
1 db kü lön le ges da rus gép jár mû

* 2008. de cem ber 31-ig ön kén tes tûz ol tó ság ként mû kö dik.”
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VI. Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai és vég zé sei

Az Al kot mány bí ró sá g
126/2008. (X. 22.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

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

ha tá ro za tot:

1. Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság 170/2007. (VII. 18.) OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ja.

2. Az Al kot mány bí ró ság a ha tá ro zott ké rel met nem tar -
tal ma zó ki fo gást vissza uta sít ja.

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

INDOKOLÁS

I.
1. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a to váb bi ak ban:

OVB) a 170/2007. (VII. 18.) OVB ha tá ro za tá val (továb -
biakban: OVBh.) úgy dön tött, hogy a Fi desz – Ma gyar
Pol gá ri Szö vet ség (to váb bi ak ban: Fi desz) és a Ke resz tény -
de mok ra ta Nép párt (a to váb bi ak ban: KDNP) ál tal be nyúj -
tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ
ívé nek min ta pél dá nyát hi te le sí ti.

Az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyán a kö vet ke zõ kér dés
sze re pel: 

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy a – 2002. jú ni us 15-i ál la pot
sze rint ha tá lyos ter mõ föld rõl szó ló 1994. évi LV. tör vény
sze rin ti – csa lá di gaz dál ko dót elsõ he lyen il les se meg elõ -
vá sár lá si jog ter mõ föld vagy ta nya vá sár lá sa ese tén?” 

A ha tá ro zat in do ko lá sá ban az OVB meg ál la pí tot ta,
hogy a Fi desz és a KDNP ál tal ko ráb ban be nyúj tott, azo -
nos kér dést tar tal ma zó alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát az
571/2006. (XI. 21.) OVB ha tá ro za tá val hi te le sí tet te. Az
OVB hi te le sí tõ dön té sét az Al kot mány bí ró ság a 14/2007.
(III. 9.) AB ha tá ro za tá val hely ben hagy ta. Az alá írás gyûj tõ
ívet az Or szá gos Vá lasz tá si Iro da ve ze tõ je a vá lasz tá si el -
já rás ról szó ló 1997. évi C. tör vény (a to váb bi ak ban: Ve.)
118. § (1) be kez dé se alap ján 2007. már ci us 9-én lát ta el hi -

te le sí té si zá ra dék kal. A kez de mé nye zõk ezt kö ve tõ en az
or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl szó ló
1998. évi III. tör vény (a to váb bi ak ban: Nsztv.) 11. §-ában
meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül nem nyúj tot ták be a nép sza -
va zás ki tû zé sé hez szük sé ges meg fe le lõ szá mú alá írást tar -
tal ma zó alá írás gyûj tõ íve ket, ha nem 2007. jú li us 9-én a
ko ráb bi val meg egye zõ kér dés ben új or szá gos népszava -
zási kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát
nyúj tot ták be hi te le sí tés re. Az OVB meg ál la pí tot ta azt is,
hogy K. L. ma gán sze mély az aláb bi kér dés ben szin tén or -
szá gos nép sza va zást kez de mé nye zett: „Egyet ért-e Ön az -
zal, hogy a föld te rü let meg mû ve lõ jét il les se meg elsõ he -
lyen elõ vá sár lá si jog ter mõ föld vá sár lá sa ese tén?”

Az OVB ki fej tet te, hogy az Nsztv. 12. §-a az 57/2004.
(XII. 14.) AB ha tá ro zat (to váb bi ak ban Abh1.) alap ján
„egy ér tel mû en a hi te le sí tett alá írás gyûj tõ ívek re, il le tõ leg
kér dé sek re vo nat ko zik”, va la mint ugyan csak az Abh1.-re
hi vat koz va rög zí tet te, hogy az „alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té -
se ak kor te kint he tõ be fe je zett nek, ha az Or szá gos Vá lasz -
tá si Iro da ve ze tõ je a Ve. 118. § (1) be kez dé se alap ján hi te -
le sí té si zá ra dék kal lát ja el, ugyan is csak ez után ke rül het
sor az alá írás gyûj tés meg kez dé sé re” (ABH 2004, 809,
815.). Erre a Ve. 118. § (1) be kez dé se alap ján a Ve. 130. §
(1) be kez dé se sze rin ti jog or vos la ti ha tár idõ ered mény te len 
el tel tét kö ve tõ na pon, jog or vos lat ese tén az Al kot mány bí -
ró ság hi te le sí tõ ha tá ro za tot hely ben ha gyó dön té sé nek a
Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te le nap ján ke rül het sor.
Az OVB te hát az OVBh.-ban arra a kö vet kez te tés re ju tott,
hogy az Al kot mány és más tör vény még azo nos tar tal mú
kér dé sek ese tén sem ha tal maz za fel arra az OVB-t, hogy az 
egyik kér dés fen ti ek ér tel mé ben vett hi te le sí té sé ig bár mi -
fé le idõ ren di ség re hi vat koz va meg ta gad ja a má sik kér dés
hi te le sí té sét. Mind ezek alap ján  –  mi vel az OVBh. meg ho -
za ta la kor azo nos kér dés ben nem lé te zett hi te le sí tett kez de -
mé nye zés  –, az OVB a Fi desz–KDNP ál tal be nyúj tott alá -
írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tet te. 

2. A tör vé nyes ha tár idõn be lül több ki fo gást ter jesz tet -
tek elõ az OVBh.-val szem ben. 

2.1. A ki fo gást be nyúj tók egy ré szé nek az az ál lás pont -
ja, hogy a kér dés nem fe le l meg az egy ér tel mû ség kö ve tel -
mé nyé nek, mert a vá lasz tó pol gá rok szá má ra ért he tet len
tar tal mú ki fe je zé se ket tar tal maz. Ilyen pél dá ul a „csa lá di
gaz dál ko dó”, az „elsõ he lyen elõ vá sár lá si jog” fo gal mak.
A ki fo gá sok sze rint a kér dés azért sem fe le l meg az Nsztv.
13. § (1) be kez dé sé nek, mert a nép sza va zás ra bo csá tan dó
kér dés nem tar tal maz olyan meg szo rí tást, hogy elõ vá sár lá -
si jo got csak az el adás ra ke rü lõ föld vagy ta nya köz vet len
szom széd já ban föl det vagy ta nyát bir tok ló csa lá di gaz dál -
ko dó szá má ra biz to sít son a tör vény. Ered mé nyes nép sza -
va zás ese tén ezért az Or szág gyû lés nek olyan tör vényt kel -
le ne al kot nia, amely sze rint az or szág összes csa lá di gaz -
dál ko dó ját elsõ he lyen il le ti meg az elõ vá sár lá si jog bár -
mely ta nya vagy ter mõ föld el adá sa ese té ben. Az egyik ki -
fo gás sze rint a kér dés ben meg fo gal ma zott ál la pot is me re te 
a jog ban jár tas sze mé lyek nek is ne héz sé get je len t, nem -

18990 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/151. szám



hogy ál ta lá ban a vá lasz tó pol gá rok szá má ra. Emel lett az in -
dít vá nyo zó za va ró nak tar tot ta a kér dés ben sze rep lõ gon -
do lat je le ket. 

2.2. Egy má sik in dít vány sze rint az is mé telt nép sza va -
zá si kez de mé nye zés a ren del te tés sze rû és jó hi sze mû jog -
gya kor lás el vét sér ti. A kez de mé nye zõk a nép sza va zás
jog in téz mé nye cél já val, ren del te té sé vel él tek vissza az ál -
tal, hogy ko ráb ban az alá írás gyûj tõ ívek hi te le sí té se el le -
né re az alá írás gyûj tést nem kezd ték meg, ha nem a négy
hó na pos ha tár idõ le tel tét kö ve tõ en ugyan azt a kér dést tar -
tal ma zó ívet újra hi te le sí tés re nyúj tot ták be. A ki fo gást
elõ ter jesz tõ sze rint az alá írá sok gyûj té sét éssze rû idõn be -
lül meg kell kez de ni, s az nem köt he tõ sem mi lyen ön ké -
nyes fel té tel hez. Eh hez kap cso ló dó an egy má sik in dít vány 
is azt az ál lás pon tot kép vi se li, hogy a kér dés ko ráb bi hi te -
le sí té sét kö ve tõ en az alá írás gyûj tés re ren del ke zés re álló
idõ szak ered mény te len el tel té vel a nép sza va zás új bó li
kez de mé nye zé se és az ügy ben el já ró szer vek új el já rás ra
„kény sze rí té se” el len té tes a ren del te tés sze rû jog gya kor lás
kö ve tel mé nyé vel, jog gal való vissza élés nek mi nõ sül. 

2.3. Az egyik ki fo gás sze rint az Al kot mány 28/E. §-a sé -
rül az ál tal, hogy az alá írás gyûj tés re jo got szer zett sze mély
nem gyûjt alá írá so kat, vi szont a ha tár idõ le jár ta kor is mé -
tel ten be nyújt ja ugyan azt a kér dést az OVB-hez és ily mó -
don az Al kot mány 28/E. §-ában sza bá lyo zott négy hó na -
pos ha tár idõt ön ké nye sen meg hosszab bít ja, és így az „alá -
írás gyûj tést mind ad dig is mé tel ni le het, amíg a
200 000 ezer alá írást egy szer össze nem gyûj tik.” 

2.4. Az egyik ki fo gást tevõ sze rint az OVB nem a ha tá -
lyos tör vé nyek és az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta sze rint
járt el ak kor, ami kor a ha son ló tar tal mú kér dé se ket egy -
más tól füg get le nül vizs gál ta, és nem al kal maz ta a meg elõ -
zés el vét. Az in dít vá nyo zó sze rint sé rül az egy ér tel mû ség
elve, mert az azo nos tárgy kör ben több kér dés ben meg tar -
tott és ered mé nye sen zá ru ló ügy dön tõ nép sza va zás ered -
mé nye „vég képp kö vet he tet len né te he ti az Or szág gyû lés
szá má ra, hogy a jog al ko tás te rén vég re haj tó sze rep kö ré bõl 
fa ka dó an mi lyen kö te le zett ség ter he li”.

2.5. Több in dít vá nyo zó sze rint azért kel lett vol na az
OVB-nek meg ta gad nia a hi te le sí tést, mert or szá gos nép -
sza va zást ál lam pol gár kez de mé nyez het, párt vagy más
szer ve zet nem.

2.6. Egy má sik ki fo gás sze rint az OVB ha tá ro za ta jog -
sza bály sér tõ, mert nem szól ar ról, hogy az alá írás gyûj tõ
íve ket pon to san mi kor nyúj tot ták be, és hogy azok ugyan -
azon kér dés sel nem négy hó na pon be lül let tek-e be nyújt -
va. Eh hez kap cso ló dik az a ki fo gás, amely sze rint az alá -
írás gyûj tõ ívet 2007. jú li us 9-én 16.00-kor ad ták át az
OVB-nek. Ha vi szont a ha tár idõ 16 óra kor járt le, ak kor a
kez de mé nye zést csak azt kö ve tõ en (pél dá ul 16 óra 00 perc
10 má sod perc kor) nyújt hat ták vol na be. 

2.7. Ki fo gás ér ke zett arra vo nat ko zó an is, hogy az Al -
kot mány bí ró ság mond ja ki: az OVB tör vény sér tést kö ve -
tett el, mert nem ál la pí tot ta meg és az Or szág gyû lés el nö -
két nem tá jé koz tat ta ar ról, hogy a nép sza va zást kez de mé -

nye zõk az alá írá sok gyûj té sé re ren del ke zés re álló ha tár -
idõt el mu lasz tot ták és kez de mé nye zé sük a jog sza bá lyi kö -
ve tel mé nyek nek nem fe lel t meg. 

2.8. Vé gül az egyik ki fo gást be nyúj tó jog sza bá lyok
pon tos meg je lö lé se és al kot mány jo gi lag ér té kel he tõ ér vek
nél kül tá mad ta az OVBh.-t.

A ki fo gást be nyúj tók azt kér ték, hogy az Al kot mány bí -
ró ság az OVBh.-t sem mi sít se meg, és uta sít sa az OVB-t új
el já rás le foly ta tá sá ra. A ha tá ro zat el len ér ke zett, a tör vé nyi 
fel té te lek nek meg fe le lõ ki fo gá so kat az Al kot mány bí ró ság
ide ig le nes ügy rend jé rõl és an nak köz zé té te lé rõl szó ló, mó -
do sí tott és egy sé ges szer ke zet be fog lalt 3/2001. (XII. 3.)
Tü. ha tá ro zat (ABH 2003, 2065.) 28. § (1) be kez dé se alap -
ján az Al kot mány bí ró ság egye sí tet te és egy el já rás ban bí -
rál ta el.

II.

Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gá sok vizs gá la ta so rán az
Al kot mány, a Ve., va la mint az Nsztv. aláb bi rendelkezé -
seire volt fi gye lem mel:

1. Al kot mány érin tett ren del ke zé sei:
„2. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, de mok ra ti -

kus jog ál lam.
(2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ha ta lom a népé,

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

„28/C. § (1) Or szá gos nép sza va zást dön tés ho za tal vagy
vé le mény nyil vá ní tás cél já ból le het tar ta ni, a nép sza va zás
el ren de lé sé re kö te le zõ en vagy mér le ge lés alap ján ke rül
sor.

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

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

(4) Mér le ge lés alap ján or szá gos nép sza va zást a köz tár -
sa sá gi el nök, a Kor mány, az or szág gyû lé si kép vi se lõk
egy har ma da vagy 100 000 vá lasz tó pol gár kez de mé nye zé -
sé re az Or szág gyû lés ren del het el.”

„28/E. § Or szá gos nép sza va zás el ren de lé sé re irá nyu ló
ál lam pol gá ri kez de mé nye zés ese tén négy hó na pig, or szá -
gos népi kez de mé nye zés ese tén két hó na pig le het alá írást
gyûj te ni.”

2. Az Nsztv. fi gye lem be vett sza ka szai:
„12. § Ha az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás -

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

a) a nép sza va zás meg tar tá sá ig, vagy
b) a kez de mé nye zés el uta sí tá sá ig, il le tõ leg
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c) az alá írás gyûj tõ ívek be nyúj tá sá ra ren del ke zés re álló
ha tár idõ ered mény te len el tel té ig.”

13. § (1) A nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést úgy
kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá -
la szol ni.”

3. A Ve. al kal ma zott ren del ke zé sei:
„3. § A vá lasz tá si el já rás sza bá lya i nak al kal ma zá sa so -

rán a vá lasz tás ban érin tett részt ve võk nek ér vény re kell jut -
tat ni uk az aláb bi alap el ve ket:

a) a vá lasz tás tisz ta sá gá nak meg óvá sa, a vá lasz tá si csa -
lás meg aka dá lyo zá sa,

b) ön kén tes rész vé tel a je lö lés ben, a vá lasz tá si kam -
pány ban, a sza va zás ban,

c) esély egyen lõ ség a je löl tek és a je lö lõ szer ve ze tek kö -
zött,

d) jó hi sze mû és ren del te tés sze rû jog gya kor lás,
e) jog or vos lat le he tõ sé ge és pár tat lan el bí rá lá sa,
f) a vá lasz tás ered mé nyé nek gyors és hi te les meg ál la pí -

tá sa.”
„130. § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá -

írás gyûj tõ ív, il le tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel
kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te -
lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het – az Al kot mány bí ró -
ság hoz cí mez ve – az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz be -
nyúj ta ni.

(2) Az Or szág gyû lés nép sza va zást el ren de lõ, va la mint
kö te le zõ en el ren de len dõ nép sza va zás el ren de lé sét el uta sí -
tó ha tá ro za ta el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te lét kö ve -
tõ nyolc na pon be lül le het – az Al kot mány bí ró ság hoz cí -
mez ve – az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz be nyúj ta ni.
Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a ki fo gás be nyúj tá sá ról
ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja az Or szág gyû lés el nö két, a
nép sza va zást el ren de lõ ha tá ro zat el le ni ki fo gás ról a köz -
tár sa sá gi el nö köt is.

(3) Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást so ron kí vül bí rál ja
el. Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság, il le tõ leg az Or szág gyû lés ha tá ro za tát hely ben hagy ja,
vagy azt meg sem mi sí ti, és az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
sá got, il le tõ leg az Or szág gyû lést új el já rás ra uta sít ja.”

III.

A ki fo gá sok nem meg ala po zot tak.

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

alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té si el já rá sá ban az Al kot mány nak
és az irány adó tör vé nyek nek meg fe le lõ en járt-e el. 

2. Az Al kot mány bí ró ság el sõ ként a kér dés egy ér tel mû -
sé gé vel kap cso la tos ki fo gá so kat vizs gál ta.

2.1. Az Al kot mány bí ró ság a 15/2003. (IV. 18.) AB ha -
tá ro zat ban (ABH 2003, 208.) és a 14/2007. (III. 9.) AB ha -
tá ro zat ban (ABH 2007, 251, 254–255.) már vizs gált kér -
dés rõl meg ál la pí tot ta, hogy az ab ban sze rep lõ (szak)ki fe -
je zé sek a kér dés egé szé nek ér tel mez he tõ sé gét nem za var -
ják. A nép sza va zást kez de mé nye zõk vál to zat la nul ah hoz
ké rik a vá lasz tó pol gá rok tá mo ga tá sát, hogy a 2002. jú ni us
15-én ha tá lyos, a ter mõ föld rõl szó ló 1994. évi LV. tör vény 
sze rin ti csa lá di gaz dál ko dót az elsõ he lyen il les se meg elõ -
vá sár lá si jog ter mõ föld vagy ta nya vá sár lá sa ese tén. 

2.2. Az Al kot mány bí ró ság a nép sza va zást kez de mé nye -
zõk szán dé kát nem vizs gál hat ja, ezért a kér dés egy ér tel mû sé -
gi vizs gá la ta kor nem ér té kel he ti, hogy a kér dés be li köz be ve -
tés be il lesz té se miatt a kez de mé nye zõk ah hoz ké rik a vá lasz -
tó pol gá rok tá mo ga tá sát, hogy az Or szág gyû lés Ma gyar or -
szág va la mennyi csa lá di gaz dál ko dó ja szá má ra elsõ he lyen
biz to sít sa az elõ vá sár lá si jo got, és nem csu pán az el adás ra ke -
rü lõ föld vagy ta nya köz vet len szom széd já ban föl det vagy ta -
nyát bir tok ló csa lá di gaz dál ko dó szá má ra. 

2.3. Az OVB és az Al kot mány bí ró ság „ki zá ró lag csak
azt vizs gál hat ja, hogy a konk rét kér dés meg fe lel-e az al -
kot má nyi és tör vé nyi fel té te lek nek. Az azo nos tárgy kör -
ben be nyúj tott nép sza va zá si kez de mé nye zé sek kez de mé -
nye zõ i nek fe le lõs sé ge, hogy a nép sza va zá si kam pány idõ -
szak ban fel hív ják az ál lam pol gá rok fi gyel mét dön té se ik
eset le ges kö vet kez mé nye i re” [101/2007. (XII.12.) AB ha -
tá ro zat, ABH 2007, 840, 847. (to váb bi ak ban: Abh1.);
102/2007. (XII. 12.) AB ha tá ro zat (to váb bi ak ban: Abh2.)
ABH 2007, 855, 862.]. Nem vizs gál hat ja e két tes tü let azt,
hogy a ter mõ föld re vo nat ko zó elõ vá sár lá si jog gal kap cso -
lat ban nép sza va zás ra bo csá tan dó kér dé sek za var ják-e egy -
mást. 

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság a kér dés egy ér -
tel mû sé gét érin tõ ki fo gá so kat el uta sí tot ta.

3. Az Al kot mány bí ró ság az OVB hi te le sí té si el já rás ban
ho zott ha tá ro za tá val kap cso la tos jog or vos la ti el já rá sá ban
ki zá ró lag azt vizs gál hat ja, hogy az in dít vá nyo zott kér dés
meg fe lel-e az al kot má nyi és tör vé nyi fel té te lek nek, va la -
mint azt, hogy az OVB el já rá sa a vo nat ko zó jog sza bá lyok -
kal össz hang ban van-e. Több ki fo gást tévõ sze rint az OVB 
azért nem járt el a ha tá lyos tör vé nyek nek meg fe le lõ en,
mert nem al kal maz ta a meg elõ zés el vét, az azo nos tárgy -
kör ben be nyúj tott kér dé se ket egy más tól el kü lö nít ve vizs -
gál ta. Az Nsztv. 12. §-ában sza bá lyo zott vé dett ség csak
arra az eset re vo nat ko zik, ami kor a ko ráb ban be nyúj tott
kér dés már hi te le sí tés re ke rült. Az 57/2004. (XII. 14.) AB
ha tá ro zat ban (ABH 2004, 809, 815.) ki fej tet tek alap ján az
Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint az Nsztv. 12. §-ában 
em lí tett hi te le sí tés az a pil la nat, ami kor az Or szá gos Vá -
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lasz tá si Iro da ve ze tõ je a Ve. 118. § (1) be kez dé se ér tel mé -
ben hi te le sí té si zá ra dék kal lát ja el az adott alá írás gyûj té si
ív min ta pél dá nyát. Sem az Nsztv., sem a Ve. nem ren del -
ke zik ar ról az eset rõl, ami kor olyan idõ pont ban nyúj ta nak
be azo nos tárgy kör ben újabb kez de mé nye zést az
OVB-hez, ami kor a ko ráb ban azo nos tárgy kör ben be nyúj -
tott kér dés még nem ke rült a fen ti ek sze rint hi te le sí tés re.
Tör vé nyi fel ha tal ma zás hi á nyá ban ilyen eset ben az OVB
nem volt jo go sult a meg elõ zés el vé nek al kal ma zá sá ra
[Abh1., ABH 2007, 840, 846.; Abh2., ABH 2007, 855,
861.]. Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság el uta sí tot ta
azo kat a ki fo gá so kat, ame lyek az OVB el já rá sá nak tör -
vény be üt kö zé sét arra ala poz ták, hogy an nak so rán az
OVB nem al kal maz ta a meg elõ zés el vét.

4. Az Al kot mány bí ró ság a Ve. 3. § d) pont já ban fog lalt
ren del te tés sze rû és jó hi sze mû jog gya kor lás el vé nek sé rel -
mét ál lí tó ki fo gá sok alap ján is vizs gál ta az OVBh.-t. A je -
len ha tá ro zat tal érin tett kér dést tar tal ma zó alá írás gyûj tõ
ívek min ta pél dá nyát az OVB a 131/2002. (VII. 11.) és az
571/2006. (XI. 21.) OVB ha tá ro za ta i ban már hi te le sí tet te,
és azo kat az Al kot mány bí ró ság a 15/2003. (IV. 18.) és a
14/2007. (III. 9.) AB ha tá ro za ta i ban (ABH 2003, 208.;
ABH 2007, 251.) nép sza va zás ra bo csát ha tó nak ta lál ta. Ezt 
kö ve tõ en a Ve. 118. § (1) be kez dé se alap ján az Or szá gos
Vá lasz tá si Iro da hi te le sí té si zá ra dék kal lát ta el az alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyát. Az alá írás gyûj tést a zá ra dék kal
el lá tott alá írás gyûj tõ ív má so la ta i val le he tett vol na el kez -
de ni. „A nép sza va zás hoz való jog mint ala nyi jog ki ter jed
a nép sza va zás kez de mé nye zé sé re, tá mo ga tá sá ra (be le ért -
ve az alá írást és alá írá sok gyûj té sét), il let ve a sza va zás ban
való rész vé tel re.” [52/1997. (X. 14.) AB ha tá ro zat, ABH
1997, 331, 344.] A nép sza va zást kez de mé nye zõk te hát jo -
got sze rez tek arra, hogy meg kezd jék az alá írás gyûj tést. Az 
alá írás gyûj tés nem in dult meg. Azon ban a Ve. 3. § d) pont -
já ban fog lalt, a jó hi sze mû és ren del te tés sze rû jog gya kor -
lás ra vo nat ko zó alap elv bõl nem kö vet ke zik, hogy a nép -
sza va zást kez de mé nye zõ kö te les el kez de ni az alá írá sok
gyûj té sét. A vá lasz tá si szer vek ál tal jog erõ sen hi te le sí tett
alá írás gyûj té si ív min ta pél dá nya csak fel jo go sít az alá írá -
sok gyûj té sé re. Az Al kot mány bí ró ság az azo nos hely ze tet
ko ráb ban el bí rá ló Abh2.-ben már ki fej tet te, hogy „[s]em
az OVB, sem az Al kot mány bí ró ság nem vizs gál hat ja a
nép sza va zá si kez de mé nye zé sek mö gött álló vélt, vagy va -
lós po li ti kai szán dé kot; csak ar ról dönt het, hogy az adott
kér dés meg fe lel-e az al kot má nyi és tör vé nyi kö ve tel mé -
nyek nek. A ha tá lyos sza bá lyo zás[a] alap ján a nép sza va zás 
kez de mé nye zõ jé nek nincs olyan, az Al kot má nyon vagy
va la mely tör vé nyen ala pu ló jogi kö te le zett sé ge, hogy az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét kö ve tõ en meg is kezd je az
alá írás gyûj tést, il let ve a gyûj tött alá írá so kat az Al kot mány
28/E. §-a sze rin ti ha tár idõn be lül be nyújt sa az OVB-hez.
Mind ezek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság el uta sí tot ta
azo kat a ki fo gá so kat, ame lyek azért kér ték az OVBh. meg -
sem mi sí tést, mert a kér dés is mé telt fel ve té se a jó hi sze mû

és ren del te tés sze rû jog gya kor lás el vé be üt kö zik” (Abh2.,
ABH 2007, 855, 863., ugyan csak rög zít ve: Abh1. ABH
2007, 840, 849.). Az Al kot mány bí ró ság a fen ti ek alap ján a 
je len ügy ben is el uta sí tot ta a Ve. 3. § d) pont já nak sé rel mét 
ál lí tó ki fo gá so kat.

5. Egy ki fo gás az Al kot mány 28/E. §-ának sé rel mét lát ta 
ab ban, hogy az ott meg ha tá ro zott négy hó na pos alá írás -
gyûj té si idõ szak meg hosszab bo dik az ál tal, hogy az alá -
írás gyûj tés re jo got szer zett sze mé lyek nem gyûj te nek alá -
írást, ha nem az idõ szak le jár ta kor az adott kér dés re vo nat -
ko zó an is mé tel ten or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zést 
nyúj ta nak be. Az Abh2.-ben az Al kot mány bí ró ság rög zí -
tet te, hogy „az újra be nyúj tott kér dés új nép sza va zá si kez -
de mé nye zés nek mi nõ sül. Így bár a »kam pány idõ szak«
meg hosszab bo dik, a vi ta tott téma hosszabb ide ig ma rad a
köz ér dek lõ dés, köz be széd kö zép pont já ban, ez az alá írá sok 
gyûj té sé nek ha tár ide jét nem hosszab bít ja meg. Az el sõ -
ként be nyúj tott kez de mé nye zés alá írá si íve in gyûj tött alá -
írá sok nem hasz nál ha tó ak ugyan is fel a ké sõb bi ek ben be -
nyúj tott kez de mé nye zés so rán. Ez töb bek kö zött a Ve.
118. § (1) be kez dé sé bõl is kö vet ke zik, mely sze rint az
»alá írás gyûj tést a hi te le sí té si zá ra dék kal el lá tott alá írás -
gyûj tõ ív má so la tá val le het meg kez de ni«.” (Abh2., ABH
2007, 855, 862.) Az Al kot mány bí ró ság en nek meg fe le lõ en 
el uta sí tot ta az Al kot mány 28/E. §-ának sé rel mé re irá nyu ló
ki fo gást. 

6. Több ki fo gás ban hi vat koz tak arra, hogy or szá gos
nép sza va zá si kez de mé nye zés be nyúj tá sá ra csak ál lam pol -
gá rok (ma gány sze mé lyek) jo go sul tak, po li ti kai pár tok
nem, így az OVB-nek ér de mi vizs gá lat nél kül el kel lett
vol na uta sí ta nia a Fi desz és a KDNP kép vi se le té ben be -
nyúj tott kez de mé nye zé se ket. Az Al kot mány bí ró ság az
Abh2.-ban már fog lal ko zott ez zel a kér dés sel, és az aláb bi -
ak ra mu ta tott rá. „[K]ülönb sé get kell ten ni az ügy dön tõ,
or szá gos nép sza va zást kez de mé nye zõk és az ügy dön tõ,
or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé -
nek min ta pél dá nyát hi te le sí tés re be nyúj tók kö zött (a Ve.
ter mi no ló gi á ja sze rint: kez de mé nye zést be nyúj tók). (…)
[N]em zár ja ki tör vé nyi ren del ke zés azt, hogy a nép sza va -
zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát
hi te le sí tés re ter mé sze tes sze mé lyen kí vül más is, így tár sa -
dal mi szer ve zet, jogi sze mély stb. is be nyújt has son. A Ve.
149. § i) pont já ban fog lalt ér tel me zõ ren del ke zés ki fe je -
zet ten utal arra, hogy alá írás gyûj tõ ívet nem csak ter mé -
sze tes sze mé lyek nyújt hat nak be hi te le sí tés re. Esze rint
ugyan is a Ve. al kal ma zá sá ban »kez de mé nye zést be nyúj -
tók: nép sza va zás ál lam pol gá ri kez de mé nye zé se, va la mint
népi kez de mé nye zés ese tén azok a szer ve ze tek, il let ve ma -
gán sze mé lyek, ame lyek, il let ve akik a kez de mé nye zést be -
nyúj tot ták«.” (Abh2., ABH 2007, 855, 863–864.). Az Al -
kot mány bí ró ság ezek alap ján el uta sí tot ta azo kat a ki fo gá -
so kat, ame lyek arra hi vat ko zás sal kér ték meg sem mi sí te ni
az OVBh.-t, hogy a hi te le sí tett alá írás gyûj tõ ívek min ta -
pél dá nya it nem arra jo go sult sze mé lyek nyúj tot ták be. 
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7. Te kin tet tel arra, hogy az OVB (és az Al kot mány bí ró -
ság) a ko ráb bi ak ban ki fej tet tek sze rint ál la pí tot ta meg je -
len eset ben is az Nsztv. 12. §-a sze rin ti hi te le sí tés idõ pont -
ját, az Al kot mány bí ró ság nak most ki zá ró lag azt kel lett
vizs gál nia, hogy az OVBh. meg ho za ta la kor volt-e azo nos
vagy ha son ló tárgy kör ben ko ráb ban ho zott OVB-dön tés,
amely az Nsztv. 12. §-a ér tel mé ben vé dett ség ben ré sze sül.
Nem kel lett az Al kot mány bí ró ság nak vizs gál nia azt, hogy
az OVBh. alap já ul szol gá ló dön tés 16:00-kor vagy
16:00:10-kor ér ke zett-e. Az Al kot mány bí ró ság így az
ilyen ala pon be nyúj tott ki fo gá so kat is el uta sí tot ta.

8. Az Al kot mány bí ró ság nem vizs gál ta, hogy az OVB
el nö ke tá jé koz tat ta-e az Nsztv. 4. § (3) be kez dé se alap ján
az Or szág gyû lés el nö két. Az Al kot mány bí ró ság nem ró -
hat ja a nép sza va zás kez de mé nye zõ jé nek ter hé re az OVB
el nö ké nek eset le ges mu lasz tá sát. Ez a mo men tum a kez de -
mé nye zés és az azt hi te le sí tõ OVB ha tá ro zat fe lül vizs gá la -
tá ban nem játsz hat sze re pet. Az Al kot mány bí ró ság en nek
meg fe le lõn az erre vo nat ko zó an be nyúj tott ki fo gást el uta -
sí tot ta.

9. Az Al kot mány bí ró ság vissza uta sí tot ta az OVBh.-t
jog sza bály pon tos meg je lö lé se és al kot mány jo gi lag ér té -
kel he tõ ér vek nél kül tá ma dó ki fo gást. Ezt az Al kot mány -
bí ró ság az Abtv. 22. § (1) be kez dé se alap ján  –  ha tá ro zott
ké re lem hi á nyá ban  –  nem te kin tet te ér dem ben el bí rál ha tó
in dít vány nak.

Az Al kot mány bí ró ság meg jegy zi, hogy az or szá gos
nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyu ló ál lam pol gá ri kez de mé -
nye zé sek alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té sé rõl, il let ve a hi -
te le sí tés meg ta ga dá sá ról ho zott OVB ha tá ro zat el len a Ve.
130. § (1) be kez dé se sze rint 15 na pon be lül le het ki fo gást
elõ ter jesz te ni. A Ve. 4. § (3) be kez dé se ér tel mé ben az e
tör vény ben meg ha tá ro zott ha tár idõk,  –  így a ki fo gás be -
nyúj tá sá ra nyit va álló ha tár idõ is  –  jog vesz tõk. A ha tár idõ 
el tel tét kö ve tõ en ki fo gás már nem nyújt ha tó be, a ha tár idõ -
ben elõ ter jesz tett ki fo gá sok pe dig a ha tár idõn túl nem egé -
szít he tõk ki és nem mó do sít ha tók. Erre te kin tet tel az Al -
kot mány bí ró ság a ha tár idõ ben elõ ter jesz tett ki fo gá sok hoz
kap cso ló dó an a ha tár idõ le tel tét kö ve tõ en be nyúj tott ki -
egé szí té se ket fi gyel men kí vül hagy ta. 

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

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

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

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

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Len ko vics Bar na bás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

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

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 874/H/2007.

Az Al kot mány bí ró sá g
127/2008. (X. 22.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

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

ha tá ro za tot:

1. Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság 173/2007. (VII. 18.) OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ja.

2. Az Al kot mány bí ró ság a ha tá ro zott ké rel met nem tar -
tal ma zó ki fo gá so kat vissza uta sít ja.

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

INDOKOLÁS

I.

1. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a to váb bi ak ban:
OVB) a 173/2007. (VII. 18.) OVB ha tá ro za tá val (a to váb -
bi ak ban OVBh.) úgy dön tött, hogy a K. L. ma gán sze mély
ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés
alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát hi te le sí ti.

Az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyán a kö vet ke zõ kér dés
sze re pel: „Egyet ért-e Ön az zal, hogy a föld te rü let meg mû -
ve lõ jét il les se meg elsõ he lyen elõ vá sár lá si jog ter mõ föld
vá sár lá sa ese tén?”

A 173/2007. (VII. 18.) OVB ha tá ro zat in do ko lá sá ban az 
OVB meg ál la pí tot ta, hogy a kér dés sel egy ide jû leg a
 Fidesz – Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség és a Ke resz tény de -
mok ra ta Nép párt (a to váb bi ak ban: Fi desz–KDNP) ál tal
be nyúj tott kér dés azo nos tárgy kör re vo nat ko zik, de el té rõ
tar ta lom mal. A ma gán sze mély ál tal kez de mé nye zett or -
szá gos nép sza va zás tar tal mi lag csak annyi ban azo nos a Fi -
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desz–KDNP kö zös nép sza va zá si kez de mé nye zé sé ben sze -
rep lõ kér dés sel, hogy az elõ vá sár lá si jog gya kor ló ja a ter -
mõ föl det meg mû ve lõ csa lá di gaz dál ko dó is le het. A ma -
gán sze mély kér dé se alap ján azon ban – ered mé nyes nép -
sza va zás ese tén – en nél lé nye ge sen tá gabb ala nyi kör szá -
má ra kel le ne biz to sí ta ni elõ vá sár lá si jo got az ál ta la mû velt
ter mõ föld re vo nat ko zó an. 

Utalt az OVB arra is, hogy az or szá gos nép sza va zás ról
és népi kez de mé nye zés rõl szó ló 1998. évi III. tör vény (a
to váb bi ak ban: Nsztv.) 12. §-a az 57/2004. (XII. 14.) AB
ha tá ro zat alap ján „egy ér tel mû en a hi te le sí tett alá írás gyûj -
tõ ívek re, il le tõ leg kér dé sek re vo nat ko zik”, az „alá írás -
gyûj tõ ív hi te le sí té se ak kor te kint he tõ be fe je zett nek, ha az
Or szá gos Vá lasz tá si Iro da ve ze tõ je a Ve. 118. § (1) be kez -
dé se alap ján hi te le sí té si zá ra dék kal lát ja el, ugyan is csak
ez után ke rül het sor az alá írás gyûj tés meg kez dé sé re”
(ABH 2004, 809, 815.). Erre a vá lasz tá si el já rás ról szó ló
1997. évi C. tör vény (a to váb bi ak ban: Ve.) 118. § (1) be -
kez dé se alap ján a Ve. 130. § (1) be kez dé se sze rin ti jog or -
vos la ti ha tár idõ ered mény te len el tel tét kö ve tõ na pon, jog -
or vos lat ese tén az Al kot mány bí ró ság hi te le sí tõ ha tá ro za tot 
hely ben ha gyó dön té sé nek a Ma gyar Köz löny ben való
köz zé té te le nap ján ke rül het sor. Az OVB te hát a 173/2007. 
(VII. 18.) OVB ha tá ro zat ban arra a kö vet kez te tés re ju tott,
hogy az Al kot mány és más tör vény még azo nos tar tal mú
kér dé sek ese tén sem ha tal maz za fel az OVB-t arra, hogy az 
egyik kér dés nek az 57/2004. (XII. 14.) AB ha tá ro zat ban
ki fej tett ér tel mé ben vett hi te le sí té sé ig bár mi fé le idõ ren di -
ség re hi vat koz va meg ta gad ja a má sik kér dés hi te le sí té sét.
Mind ezek alap ján az OVB az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá -
nyát hi te le sí tet te. 

2. A tör vé nyes ha tár idõn be lül több ki fo gást ter jesz tet -
tek elõ a 173/2007. (VII. 18.) OVB ha tá ro zat tal szem ben. 

2.1. Az egyik ki fo gás sze rint a kér dés nem fe le l meg az
egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek, mert a „föld te rü let meg -
mû ve lõ je” ki fe je zés túl sá go san ál ta lá no san és tá gan ér tel -
mez he tõ fo ga lom. To váb bá az in dít vá nyo zó sze rint a kér -
dés OVB ál tal adott ér tel me zé se nem helyt ál ló. A kér dés
arra irá nyul, hogy a „ter mõ föl det meg mû ve lõt” az ered mé -
nyes nép sza va zás ered mé nye kép pen „elsõ he lyen elõ vá -
sár lá si jog” il les se meg bár mely „ter mõ föld vá sár lá sa es -
tén”. Ez zel szem ben az OVB a kér dés ér tel mé nek a szû kí -
té sé vel ér velt a hi te le sí tés mel lett, ér tel me zé sé ben ugyan is
a kér dés alap ján a ter mõ föl det meg mû ve lõt az elõ vá sár lá si
jog „az ál ta la meg mû velt föld re” vo nat ko zó an il le ti meg.

Nem te kin tik egy ér tel mû nek a „föld te rü let meg mû ve lõ -
je” ki fe je zést a ki fo gást be nyúj tók azért sem, mert az ez ál -
tal le fe dett ala nyi kör ne he zen be ha tá rol ha tó. Lé nye gé ben
va la mennyi ter mé sze tes és jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség
nél kü li gaz dál ko dó szer ve zet, aki/amely a ter mõ föld meg -
mû ve lé sé ben va la mi lyen mó don részt vesz, be le tar toz hat e 
fo gal mi kör be. Az in dít vá nyo zó sze rint meg té vesz tõ a kér -
dés, mert „azt su gall ja, hogy je len leg a ha szon bér lõt, fe les -
bér lõt és ré szes mû ve lõt, mint a ter mõ föld meg mû ve lõ jét,
nem il le ti meg elsõ he lyen a ter mõ föld elõ vá sár lá si joga.

Egy elekt ro ni kus le vél ben ér ke zett ki fo gás sze rint a kér -
dés nem egy ér tel mû, mert kér dé ses, ho gyan ál la pít ha tó
meg, hogy a vevõ va ló ban meg fog ja-e mû vel ni a meg vett
föld te rü le tet, és hogy mit ér tünk meg mû ve lés alatt.

2.2. Az egyik in dít vá nyo zó sze rint a kér dés több szö rö -
sen össze tett, a vá lasz tó pol gá rok nem lát ják át, hogy az
ered mé nyes nép sza va zás fel ol da ná a bel föl di jogi sze mé -
lyek re, a jogi sze mé lyi ség nél kü li más szer ve ze tek re, va la -
mint a kül föl di ek re vo nat ko zó ter mõ föld tu laj don-szer zé si
kor lá to zást. Ez utób bi miatt a ki fo gást tevõ úgy véli, a kér -
dés az Al kot mány 28/C. § (5) be kez dés b) pont já ba fog lalt
ti la lom ba üt kö zik, mert egy ered mé nyes nép sza va zás a
2004. évi XXX. tör vénnyel ki hir de tett Csat la ko zá si szer -
zõ dés (a to váb bi ak ban: Csat la ko zá si szer zõ dés) X. mel lék -
le té nek 3. pont ját mó do sí ta ná.

2.3. Egyes ki fo gá sok sze rint a nép sza va zá si el já rás ra al -
kal ma zan dó Ve. nem is me ri az e-ma il ben tör té nõ kez de -
mé nye zést, ezért kér dé ses, hogy az elekt ro ni kus le vél „hi -
te le sí tés re be nyúj tott alá írás gyûj tõ ív nek” mi nõ sül-e. Rá -
adá sul, az elekt ro ni kus le vél for má já ban ér ke zett be ad -
vány ese té ben nem ál la pít ha tó meg a be nyúj tás ide je, az
ira ton nem sze re pel het alá írás. Az elekt ro ni kus kez de mé -
nye zés sza bá lyo zá sá nak hi á nya az in dít vá nyo zók sze rint
nem azt je len ti, hogy az sza ba don vá laszt ha tó kom mu ni ká -
ci ós esz köz, épp el len ke zõ leg: arra utal, hogy a jog al ko tó -
nak nem állt szán dé ká ban az e-ma il hasz ná la tát le he tõ vé
ten ni. En nek alá tá masz tá sá ul a ki fo gást tevõ hi vat ko zik
arra, hogy azok ban az el já rá sok ban, ahol le he tõ ség van az
elekt ro ni kus ügy in té zés re, a jog al ko tó rész le tes sza bá lyo -
kat ál la pít meg an nak ér de ké ben, hogy biz to sít sa a hi te les
elekt ro ni kus nyi lat ko zat té tel és adat to váb bí tás jog sza bá lyi 
fel té te le it. A vá lasz tá si el já rás ban ezért csak ak kor le het ne
az egyes el já rá si cse lek mé nye ket elekt ro ni kus úton meg -
ten ni, ha azt a Ve. ki fe je zett ren del ke zé se le he tõ vé ten né.
Egy má sik in dít vá nyo zó sze rint az OVB-nek a kér dés hi te -
le sí té sét azért kel lett vol na meg ta gad nia, mert az ívet a
kez de mé nye zõ csu pán mo nog ram mal lát ta el, így az név -
te len nek te kint he tõ, és mert a kér dé se ket az ELTE szá mí -
tó gé pes be ren de zé sét igény be véve jut tat ta el az OVB-hez, 
vagy is egye te mi al kal ma zott ként til tott po li ti kai te vé keny -
sé get foly ta tott. Eh hez a ki fo gás hoz al kot mány jo gi lag ér -
té kel he tõ ér ve ket nem fûz tek.

2.4. Több in dít vá nyo zó úgy vél te, hogy az OVB-nek
– ko ráb bi gya kor la tát kö vet ve  –  az Nsztv. 12. §-a alap ján
meg kel lett vol na ta gad nia a hi te le sí tést, mert je len ha tá ro -
za tá nak meg ho za ta la elõtt a Fi desz–KDNP ál tal be nyúj -
tott, azo nos tar tal mú kér dést tar tal ma zó alá írás gyûj tõ ívet
az OVB már hi te le sí tet te. Az egyik ki fo gást be nyúj tó sze -
rint a jog biz ton sá got ve szé lyez tet né és a nép sza va zás hoz
való jo got sér te né, ha több azo nos tar tal mú kér dés vol na
egy szer re nép sza va zás ra bo csát ha tó.

2.5. Egy má sik ki fo gás alap ján csak olyan kér dés hi te le -
sít he tõ, amely ga ran tál ja, hogy az ar ról tar tott nép sza va zás
ered mé nye a jog al ko tó ra olyan kö te le zett sé get ró, amely
vég re hajt ha tó. Ez „ki zár ja, hogy el len té tes kér dé sek rõl
azo nos tárgy kör ben egy ide jû leg nép sza va zást le hes sen
tar ta ni”, az ugyan is „ve szé lyez te ti a jog biz ton sá got, sér ti a
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nép szu ve re ni tást és el lent mond a köz vet len ha ta lom gya -
kor lás nép sza va zás ban meg nyil vá nu ló ki vé te les el sõd le -
ges sé gé nek”. Eh hez kap cso ló dó an egy má sik in dít vá nyo -
zó utalt arra, hogy az OVB ha tá ro za tok kal hi te le sí tett el -
len té tes kér dé sek miatt az ered mé nyes ügy dön tõ nép sza -
va zás jogi kö vet kez mé nye ki szá mít ha tat lan, az Or szág -
gyû lés mû kö dé si za va rá nak le he tõ sé gét is ma gá ban hor -
doz za, és így jog biz ton sá got ve szé lyez te tõ hely zet ala kul -
hat ki.

2.6. Az in dít vá nyo zók egyi ke sze rint az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nya mind ad dig nem hi te le sít he tõ, amíg az Or -
szág gyû lés nem tesz ele get az Al kot mány bí ró ság ál tal a
27/2007. (V. 17.) AB ha tá ro zat ban elõ írt sza bá lyo zá si kö -
te le zett sé gé nek.

2.7. Ugyan ez az in dít vá nyo zó hi vat ko zott a Ve. 3. §
d) pont já nak sé rel mé re is, mely a vá lasz tá si el já rá sok va la -
mennyi részt ve võ jé tõl meg kö ve te li a ren del te tés sze rû és
jó hi sze mû jog gya kor lást. A kez de mé nye zõ saj tó nyi lat ko -
za tai alap ján a ki fo gás elõ ter jesz tõ je sze rint meg ál la pít ha -
tó, hogy a kez de mé nye zõ a nép sza va zás hoz való jo gát ki -
zá ró lag ab ból a cél ból gya ko rol ta, hogy ez zel más vá lasz -
tó pol gá rok nép sza va zás hoz való jo gát csor bít sa, el le he tet -
le nít se. Ez pe dig nem fér össze a nép sza va zás in téz mé nyé -
nek ren del te té sé vel, a kez de mé nye zõ vissza élt a nép sza va -
zás hoz való jo gá val.

2.8. Több ki fo gás jog sza bá lyok pon tos meg je lö lé se és
al kot mány jo gi lag ér té kel he tõ ér vek nél kül tá mad ta a
173/2007. (VII. 18.) OVB ha tá ro za tot. Az egyik „nem zet -
el le nes nek” tart ja a kér dést, mert an nak ered mé nye kép pen
Ma gyar or szág Eu ró pai Uni ó hoz tör té nõ csat la ko zá sá tól
szá mí tott hét éves mo ra tó ri u mon be lül jut hat ná nak kül föl -
di ek ter mõ föld höz. A má sik sze rint a kér dés „ér dek ér vé -
nye sí tõ jo guk tól” foszt ja meg a föld tu laj do no sa it, mi vel
nem dönt he tik el, ho gyan és ki nek ad ják el föld je i ket.
Olyan ki fo gás is ér ke zett az Al kot mány bí ró ság hoz, amely
sze rint a kez de mé nye zés „a pol gá rok meg té vesz té sé re” és
a „nép sza va zás meg csú fo lá sá ra” irá nyul, il let ve amely fe -
les le ges nek és ér tel met len nek tart ja a ma gán sze mély ál tal
be nyúj tott kér dé se ket. Egy in dít vá nyo zó szer ve ze ti és ha -
tás kö ri jel le gû ki fo gá so kat ho zott fel az alá írás gyûj tõ ívek
hi te le sí té sé re irá nyu ló el já rás sal kap cso la to san. 

A ki fo gást be nyúj tók azt kér ték, hogy az Al kot mány bí -
ró ság a 173/2007. (VII. 18.) OVB ha tá ro za tot sem mi sít se
meg, és uta sít sa az OVB-t új el já rás le foly ta tá sá ra. A ha tá -
ro zat el len ér ke zett, a tör vé nyi fel té te lek nek meg fe le lõ ki -
fo gá so kat az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl
és an nak köz zé té te lé rõl szó ló, mó do sí tott és egy sé ges
szer ke zet be fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro zat (ABH
2003, 2065.) 28. § (1) be kez dé se alap ján az Al kot mány bí -
ró ság egye sí tet te és egy el já rás ban bí rál ta el.

II.

Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gá so kat az aláb bi jog sza bá -
lyok alap ján vizs gál ta meg:

1. Az Al kot mány vizs gált ren del ke zé sei:
„2. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, de mok ra ti -

kus jog ál lam.
(2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ha ta lom a népé,

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

„28/C. § (1) Or szá gos nép sza va zást dön tés ho za tal vagy
vé le mény nyil vá ní tás cél já ból le het tar ta ni, a nép sza va zás
el ren de lé sé re kö te le zõ en vagy mér le ge lés alap ján ke rül
sor.

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

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

(4) Mér le ge lés alap ján or szá gos nép sza va zást a köz tár -
sa sá gi el nök, a Kor mány, az or szág gyû lé si kép vi se lõk
egy har ma da vagy 100 000 vá lasz tó pol gár kez de mé nye zé -
sé re az Or szág gyû lés ren del het el.”

2. Az Nsztv. hi vat ko zott sza bá lyai:
„12. § Ha az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás -

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

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

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

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

3. A Ve. érin tett sza bá lyai: 
„3. § A vá lasz tá si el já rás sza bá lya i nak al kal ma zá sa so -

rán a vá lasz tás ban érin tett részt ve võk nek ér vény re kell jut -
tat ni uk az aláb bi alap el ve ket:

a) a vá lasz tás tisz ta sá gá nak meg óvá sa, a vá lasz tá si csa -
lás meg aka dá lyo zá sa,

b) ön kén tes rész vé tel a je lö lés ben, a vá lasz tá si kam -
pány ban, a sza va zás ban,

c) esély egyen lõ ség a je löl tek és a je lö lõ szer ve ze tek kö -
zött,

d) jó hi sze mû és ren del te tés sze rû jog gya kor lás,
e) jog or vos lat le he tõ sé ge és pár tat lan el bí rá lá sa,
f) a vá lasz tás ered mé nyé nek gyors és hi te les meg ál la pí -

tá sa.”
„130. § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá -

írás gyûj tõ ív, il le tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel
kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te -
lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het – az Al kot mány bí ró -
ság hoz cí mez ve – az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz be -
nyúj ta ni.

(2) Az Or szág gyû lés nép sza va zást el ren de lõ, va la mint
kö te le zõ en el ren de len dõ nép sza va zás el ren de lé sét el uta sí -
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tó ha tá ro za ta el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te lét kö ve -
tõ nyolc na pon be lül le het – az Al kot mány bí ró ság hoz cí -
mez ve – az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz be nyúj ta ni.
Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a ki fo gás be nyúj tá sá ról
ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja az Or szág gyû lés el nö két, a
nép sza va zást el ren de lõ ha tá ro zat el le ni ki fo gás ról a köz -
tár sa sá gi el nö köt is.

(3) Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást so ron kí vül bí rál ja
el. Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság, il le tõ leg az Or szág gyû lés ha tá ro za tát hely ben hagy ja,
vagy azt meg sem mi sí ti, és az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
sá got, il le tõ leg az Or szág gyû lést új el já rás ra uta sít ja.”

III.

A ki fo gá sok nem meg ala po zot tak.

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

2. Az Al kot mány bí ró ság el sõ ként az Nsztv. 13. § (1) be -
kez dé se ál tal az or szá gos nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt
kér dés sel szem ben tá masz tott egy ér tel mû ség kö ve tel mé -
nyé nek sé rel mé vel kap cso la tos ki fo gást vizs gál ta.

Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta nem hagy két sé get
afe lõl, hogy az Nsztv. 13. § (1) be kez dé sé ben fog lalt egy -
ér tel mû sé gi kla u zu la „nem tá maszt olyan kö ve tel ményt a
nép sza va zás kez de mé nye zõ i vel szem ben, hogy a kér dés
meg fo gal ma zá sa kor az egyes jog ágak ki fe je zés kész le tét, a 
jog sza bá lyok ban meg lé võ fo gal ma kat, il let ve az egyes tu -
do mány ágak, szak te rü le tek ter mi nus tech ni cu sa it ve gyék
ala pul” [elõ ször: az 51/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH
2001, 392, 396.]. Az, hogy a ma gyar jog rend szer je len leg
ha tály ban lévõ sza bá lyai nem hasz nál ják a „föld te rü let
meg mû ve lõ je” ki fe je zést, nem je len ti azt, hogy a vá lasz tó -
pol gá rok, il let ve a jog al ko tó ne tud ná egy ér tel mû en meg -
ál la pí ta ni azt, hogy mi lyen ala nyi kör re vo nat ko zik a fel -
tett kér dés. Az zal, hogy a kér dés ben ha tá ro zott név elõt
hasz nált, a kez de mé nye zõ egy ér tel mû en meg je löl te, hogy

az adott ter mõ föld el adá sa kor az azt meg mû ve lõ sze mély
ja vá ra sze ret né az elõ vá sár lá si jo got elsõ he lyen biz to sít -
tat ni. Az, hogy az adott föld te rü let meg mû ve lõ je ala nyi
kör be igen sok sze mély, il let ve szer ve zet be le tar toz hat,
szin tén nem okoz za a kér dés több ér tel mû sé gét. A kér dés
arra irá nyul, hogy egy meg ha tá ro zott kör  –  az el adás ra kí -
nált ter mõ föld meg mû ve lõ je  –  elsõ he lyen elõ vá sár lá si
jog ban ré sze sül jön. Ezt a kér dést nem te szi meg té vesz tõ vé
az a tény, hogy a ter mõ föld meg mû ve lõi kö zül egyes sze -
mé lyek a je len le gi sza bá lyo zás alap ján már ilyen jog gal
bír nak. [a ter mõ föld rõl szó ló 1994. évi LV. tör vény 10. §
(1) be kez dés a) pont.] A kér dés alap ján egy, a je len le gi nél
tá gabb, de rész ben a je len le gi jo go sul ta kat is ma gá ban
 foglaló elõ vá sár lá si jog gal ren del ke zõ kör ke rül ne ki ala kí -
tás ra. 

A fen ti ek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság az egy ér -
tel mû ség hi á nyá ra ala po zott ki fo gá so kat el uta sí tot ta.

3. Az egyik ki fo gást tevõ ál lás pont ja sze rint a kér dés
több szö rö sen össze tett vol ta miatt egye bek kö zött a Csat -
la ko zá si szer zõ dés X. mel lék le té nek 3. pont ja mó do sul na
az ered mé nyes nép sza va zás ered mé nye kép pen, ez pe dig
az Al kot mány 28/C. § (5) be kez dés b) pont já ban fog lalt ti -
la lom ba üt köz ne.

A Csat la ko zá si szer zõ dés alap ján Ma gyar or szág – a
csat la ko zást kö ve tõ hét éven ke resz tül – fenn tart hat ja a
kül föl di ál lam pol gá rok, va la mint a bel föl di és kül föl di jogi 
sze mé lyek me zõ gaz da sá gi ter mõ föld tu laj don-szer zé sé re
vo nat ko zó tör vé nyi ti lal ma kat [Csat la ko zá si szer zõ dés X.
mel lék let 3. pont (2) be kez dés]. Ez a ren del ke zés le he tõ sé -
get nyújt Ma gyar or szág szá má ra, hogy át me ne ti leg men te -
sül jön az Eu ró pai Unió alap ját ké pe zõ szer zõ dé sek ben
fog lalt kö te le zett sé gek tel je sí té se alól. 

Az Al kot mány bí ró ság a fen ti ér vek alap ján az Al kot -
mány 28/C. § (5) be kez dés b) pont já nak sé rel mét ál lí tó ki -
fo gást el uta sí tot ta. 

4. Az Al kot mány bí ró ság ezt kö ve tõ en azo kat a ki fo gá -
so kat vizs gál ta meg, ame lyek sze rint azért kel lett vol na az
OVB-nek meg ta gad nia a kér dés hi te le sí té sét, mert a kez -
de mé nye zõ a kér dést elekt ro ni kus le vél for má já ban nyúj -
tot ta be, to váb bá azt az in dít ványt, amely azt ki fo gás ol ta,
hogy a kez de mé nye zõ ké rel mét nem ne vé nek tel jes alá írá -
sá val, ha nem mo nog ram mal el lát va nyúj tot ta be. 

Az Al kot mány bí ró ság az Abh.-ban ki fej tet te, hogy „a
Ve., és az ez alap ján ki adott BM ren de let csak az alá írás -
gyûj tõ ív te kin te té ben tar tal maz for mai elõ írá so kat. Azt,
hogy a kez de mé nye zést (amely hez csa tol ni kell az alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyát) mi lyen for má ban kell be nyúj ta -
ni, vagy hogy tar tal maz nia kell-e az alá írás gyûj tõ ív hi te le -
sí té sét kez de mé nye zõ sze mély sa ját kezû alá írá sát, nem
sza bá lyoz za jog sza bály. Nem el vá rás így az sem, hogy a
– sa ját kezû vagy gépi  –  alá írás a tel jes ne vet tar tal maz za.
Mind emel lett meg jegy zi az Al kot mány bí ró ság, hogy az
OVB-hez be nyúj tott elekt ro ni kus le vél alá írá sa ként a ma -
gán sze mély kez de mé nye zõ tel jes neve sze re pelt. Mind -
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ezek bõl kö vet ke zõ en nem ki zárt az, hogy az alá írás gyûj tõ
ív hi te le sí té sé nek kez de mé nye zé se elekt ro ni kus le vél for -
má já ban tör tén jék. A kez de mé nye zés nek ter mé sze te sen
tar tal maz nia kell azo kat az ada to kat, ame lyek alap ján az
OVB el dönt he ti és két ség ese tén el len õriz he ti, hogy a kez -
de mé nye zõ sze mé lye meg fe lel-e a Ve. 149. § i) pont já ban
fog lalt kö ve tel mé nyek nek (vagy is lé te zõ ma gán sze mély
vagy szer ve zet-e a kez de mé nye zõ).” (ABH 2007, 840,
848–849.) Ilyen adat le het pél dá ul a kez de mé nye zõ neve,
lak cí me/szék he lye. A je len ha tá ro zat alap já ul szol gá ló
ügy ben a kez de mé nye zõ elekt ro ni kus le ve lé bõl ki de rült a
kez de mé nye zõ neve és lak cí me, ezek alap ján el len õriz he tõ 
volt, hogy sze mé lye meg fe lel-e a tör vé nyi elõ írá sok nak. 

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság a kez de mé nye -
zés be nyúj tá sá nak mód ja és az alá írás for má ja miatt tett ki -
fo gást el uta sí tot ta. 

5. Az Al kot mány bí ró ság meg vizs gál ta azo kat a ki fo gá -
so kat, ame lyek azon az ala pon kér ték az OVBh. meg sem -
mi sí té sét, hogy az OVB nem kö vet te ko ráb bi gya kor la tát,
és az Nsztv. 12. §-a alap ján nem ta gad ta meg az OVBh.
alap já ul szol gá ló kér dés hi te le sí té sét arra te kin tet tel, hogy
ko ráb ban  –  170/2007. (VII. 18.) ha tá ro za tá val  –  azo nos
tárgy kör ben hi te le sí tett egy kér dést. Az Al kot mány bí ró ság 
ez zel a ki fo gás sal együtt vizs gál ta azt az in dít ványt is,
amely sze rint csak olyan kér dés hi te le sít he tõ, amely a jog -
al ko tó ra vég re hajt ha tó kö te le zett sé get ró, így nem en ged -
he tõ az azo nos tárgy kör ben egy más sal el len té tes kér dé sek
hi te le sí té se. 

Az Al kot mány bí ró ság egy ko ráb bi dön té sét a je len le gi -
hez ha son ló hely zet ben hoz ta meg. A 101/2007. (XII. 12.)
AB ha tá ro zat (a to váb bi ak ban: Abh.) egy olyan nép sza va -
zá si kez de mé nye zést bí rált el, amellyel egy idõ ben azo nos
tárgy kör ben, azo nos tar ta lom mal egy má sik kez de mé nye -
zés is be nyúj tás ra ke rült. Eb ben a ha tá ro za tá ban az Al kot -
mány bí ró ság rög zí tet te az aláb bi a kat: „Az Al kot mány bí -
ró ság 57/2004. (XII. 14.) AB ha tá ro za tá ban (ABH 2004,
809, 815.) már rá mu ta tott, hogy az Nsztv. 12. §-ában meg -
fo gal ma zott ti la lom csak arra az eset re vo nat ko zik, ha az
azo nos tár gyú nép sza va zá si kér dést már hi te le sí tet ték
[vagy is a Ve. 118. § (1) be kez dé se alap ján azt az Or szá gos
Vá lasz tá si Iro da ve ze tõ je hi te le sí té si zá ra dék kal lát ta el].
A Ve. 117. § (1) be kez dé se alap ján az OVB a jog sza bá lyi
fel té te lek nek meg fe le lõ alá írás gyûj tõ ívet, il le tõ leg kér -
dést a be nyúj tás tól szá mí tott har minc na pon be lül kö te les
hi te le sí te ni. Sem az Nsztv., sem a Ve. nem ren del ke zik
azon ban ar ról az eset rõl, ha az újabb nép sza va zá si kez de -
mé nye zést az elõ zõ hi te le sí té se elõtt nyúj tot ták be. Az
OVB – csak úgy, mint az Al kot mány bí ró ság – ki zá ró lag
csak azt vizs gál hat ja te hát, hogy a konk rét kér dés meg fe -
lel-e az al kot má nyi és tör vé nyi fel té te lek nek. Tör vé nyi
sza bá lyo zás hi á nyá ban az OVB az OVBh.-val el bí rált kér -
dés ese té ben nem al kal maz hat ta a meg elõ zés el vét.” (ABH 
2007, 840, 846–847.)

Az Al kot mány bí ró ság így a meg elõ zés elve al kal ma zá sá -
nak mel lõ zé se miatt, és az eb bõl fa ka dó ál lí tó la gos vég re hajt -
ha tat lan ság okán be nyúj tott ki fo gá so kat is el uta sí tot ta.

6. Az Al kot mány bí ró ság ezek után a 27/2007. (V. 17.) AB
ha tá ro zat tal kap cso la to san be nyúj tott ki fo gást bí rál ta el. 

A vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi C. tör vény, va la -
mint az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés -
rõl szó ló 1998. évi III. tör vény mó do sí tá sá ról szó ló 2007.
évi LXXII. tör vény 11. §-a be ik tat ta az Nsztv.-be a 8. § új
(1) be kez dé sét, me lyek ér tel mé ben a nép sza va zás ered mé -
nye 3 évig köti az Or szág gyû lést, to váb bá a 10. § új
d) pont ját amely sze rint az OVB meg ta gad ja az alá írás -
gyûj tõ ív hi te le sí té sét, ha „ugyan azon tar tal mú kér dés ben
há rom éven be lül ered mé nyes or szá gos nép sza va zást tar -
tot tak”. A 27/2007. (V. 17.) AB ha tá ro zat ban ki emelt jog -
al ko tói mu lasz tást így az Or szág gyû lés or vo sol ta, az
Nsztv. 10. § d) pont ja egy ér tel mû en ren de zi az in dít vá nyo -
zó ál tal hi vat ko zott AB ha tá ro zat ban jel zett prob lé mát. 

Az Al kot mány bí ró ság en nek meg fe le lõ en el uta sí tot ta
azt a ki fo gást, amely arra hi vat ko zott, hogy a 27/2007.
(V. 17.) AB ha tá ro zat ban elõ írt sza bá lyo zá si kö te le zett ség
tel je sí té sé ig az OVB nem dönt he tett vol na nép sza va zá si
kez de mé nye zés hi te le sí té sé rõl. 

7. Az Al kot mány bí ró ság vizs gál ta a Ve. 3. § d) pont já ra
ala po zott ki fo gást is. Az erre a jog sza bály hely re hi vat ko zó 
in dít vá nyo zó ki fo gá sát alap ve tõ en a ma gán sze mély kez -
de mé nye zõ saj tó nyi lat ko za ta i ra ala poz ta. Ez zel kap cso lat -
ban az Abh.-ban az Al kot mány bí ró ság az aláb bi ak ra mu ta -
tott rá: „az OVB és az Al kot mány bí ró ság ki zá ró lag azt
vizs gál hat ja, hogy a konk rét kér dés meg fe lel-e az al kot má -
nyi és tör vé nyi fel té te lek nek. Sem az OVB, sem az Al kot -
mány bí ró ság nem vizs gál hat ja te hát, hogy a kez de mé nye -
zõ nek mi volt a vélt vagy va lós mo ti vá ci ó ja a nép sza va zá si 
kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ íve min ta pél dá nyá nak az
OVB-hez hi te le sí tés cél já ból tör té nõ be nyúj tá sa kor, ki vé -
ve, ha a kér dés bõl ma gá ból ki de rül, hogy an nak fel ve té se
nyil ván va ló an nem jó hi sze mû, és el len té tes a nép sza va zás
ren del te té sé vel.” (ABH 2007, 840, 849.)

Te kin tet tel arra, hogy a je len ügy tár gyát ké pe zõ kér dés -
bõl ma gá ból nem de rül az ki, hogy a kér dés fel te vé se nyil -
ván va ló an nem jó hi sze mû, il let ve el len té tes a nép sza va zás 
ren del te té sé vel, az Al kot mány bí ró ság a Ve. 3. § d) pont já -
ra ala pí tott ki fo gást el uta sí tot ta. 

8. Az Al kot mány bí ró ság vissza uta sí tot ta a 173/2007.
(VII. 18.) OVB ha tá ro za tot jog sza bály pon tos meg je lö lé se
és al kot mány jo gi lag ér té kel he tõ ér vek nél kül tá ma dó ki fo -
gá so kat. Eze ket az Al kot mány bí ró ság az Abtv. 22. §
(1) be kez dé se alap ján  –  ha tá ro zott ké re lem hi á nyá ban  – 
nem te kin tet te ér dem ben el bí rál ha tó in dít vá nyok nak. 

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

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

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

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Len ko vics Bar na bás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

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

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 859/H/2007.

Az Al kot mány bí ró sá g
128/2008. (X. 22.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

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

ha tá ro za tot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
217/2008. (VII. 16.) OVB ha tá ro za tát hely ben hagy 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.

A vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi C. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Ve.) 130. § (1) be kez dé se alap ján a hi te le sí té -
si el já rás ma gán sze mély kez de mé nye zõ je ki fo gást nyúj tott 
be az Al kot mány bí ró ság hoz az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság (a to váb bi ak ban: OVB) 217/2008. (VII. 16.) OVB
ha tá ro za ta el len. Az OVB vi ta tott ha tá ro za tá ban meg ta -
gad ta an nak az or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zés re
irá nyu ló alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak a hi te le sí té sét, 
ame lyen a kö vet ke zõ kér dés sze re pel: „Akar ja-e, hogy az
el kö vet ke zõ 20 év ben ne ke rül jön sor uj kor mány za ti ne -
gyed épi té sé re, és az igy meg ta ka ri tás ra ke rü lõ több mint
140 mil li árd fo rint fel hasz ná lá sá val a volt di ós gyõ ri Le nin
Ko há sza ti Mû vek és a volt Di ós gyõ ri Gép gyár együt te sé -
bõl stra té gi ai ipar vál la lat ke rül jön lé te si tés re, min de nek
elõtt a meg va ló su ló nem zet kö zi föld gáz ve ze té kek szál li tó

csö vei elõ ál li tá sá ra?”. Az OVB ha tá ro za ta in do ko lá sá ban
meg ál la pí tot ta, hogy a kér dés nem fe le l meg az or szá gos
nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl szó ló 1998. évi
III. tör vény (a to váb bi ak ban: Nsztv.) 13. § (1) be kez dé sé -
ben fog lalt fel té tel nek, 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 kez de mé nye zés
nem fe le l meg a fen ti kö ve tel mény nek, mert több, nem
szük ség sze rû en össze füg gõ rész kér dést tar tal maz, és az
egyes kér dé sek tá mo ga tá sá ról eb ben a for má ban a vá lasz -
tó pol gá rok nak nincs mód juk dön te ni.” Meg ál la pí tot ta to -
váb bá az OVB, hogy a kér dés ben meg ha tá ro zott „nem zet -
kö zi föld gáz ve ze ték szál lí tó csö vei elõ ál lí tá sá nak” kér dé -
se nem tar to zik az Or szág gyû lés ha tás kö ré be, így eb ben a
rész kér dés ben ki zárt a nép sza va zás meg tar tá sa. 

A kez de mé nye zõ ál tal elõ ter jesz tett ki fo gás 2008. jú li us 
21-ei kel te zés sel 2008. jú li us 24-én ér ke zett meg az
OVB-hez, s az Al kot mány bí ró ság még az nap át vet te. Te -
kin tet tel arra, hogy az OVB ha tá ro zat köz zé té te lé re 2008.
jú li us 18-án, a Ma gyar Köz löny 105. szá má ban ke rült sor,
a ha tár idõ 2008. au gusz tus 2-án járt le, az OVB ha tá ro za ta
el len be nyúj tott ki fo gás a tör vé nyes ha tár idõn be lül ér ke -
zett. A ki fo gás ban ki fej tett ál lás pont sze rint „a fel tett rész -
kér dé sek össze füg gõ ek és konk ré tak, együt te sük re egy ér -
tel mû en le het vá la szol ni és ezért az alá írás gyûj tõ ív meg ta -
ga dá sa meg ala po zat lan volt”. Az in dít vá nyo zó is mer te ti,
hogy Ma gyar or szág ener gia po li ti ká ja a föld gáz el lá tás te -
kin te té ben az el lá tá si for rá sok di ver zi fi ká lá sát tûz te ki cé -
lul. „A ki tû zött cél össze tett vol ta szük ség sze rû en a fel -
teendõ kér dés össze tett sé gét is ma ga után von ja. Nem je -
len ti ez azt, hogy a vá lasz tó pol gá rok nak nincs mód juk
egy ér tel mû en dön te ni, hi szen igen lõ vá lasz ese tén az
össze tett cél egé szét tá mo gat ják, míg nem vá lasz ese té ben
az össze tett cél egé szét el uta sít ják.” 

II.

A ki fo gás nem meg ala po zott. 

1. Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét a je len ügy ben az
Al kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi XXXII. tör vény
(a to váb bi ak ban: Abtv.) 1. § h) pont ja alap ján a Ve. 130.
§-a ha tá roz za meg. Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa eb ben a
ha tás kör ben jog or vos la ti ter mé sze tû. Az Al kot mány bí ró -
ság az OVB ha tá ro za tá ban, va la mint a ki fo gás ban fog lal -
tak alap ján azt vizs gál ja, hogy az OVB az alá írás gyûj tõ ív
hi te le sí té sé nek meg ta ga dá sa so rán az Al kot mány nak és az
irány adó tör vé nyek nek meg fe le lõ en járt-e el [63/2002.
(XII. 3.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 342, 344.]. Az Al kot -
mány bí ró ság fel ada tát e ha tás kör ben el jár va is al kot má -
nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel össz hang ban lát ja el
[25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 251, 256.].
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2. Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint az OVB ha -
tá ro za ta tör vé nyes és ala pos, a nép sza va zá si kér dés a ki fo -
gást tévõ ér ve i vel el len tét ben – az Al kot mány bí ró ság ál -
lan dó gya kor la ta sze rint [51/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat,
ABH 2001, 392, 396, 405.; 25/2004. (VII. 7.) AB ha tá ro -
zat, ABH 2004, 381, 386.; 24/2006. (VI. 15.) AB ha tá ro -
zat, ABH 2006, 358, 360–361.] – nem egy ér tel mû. Az Al -
kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy a kez de mé nye zõ ál -
tal fel tett kér dés több olyan rész kér dést tar tal maz, ame lyek 
egy más tól füg get le nek. Így az OVB jog sze rû en járt el,
ami kor a kér dés hi te le sí té sét meg ta gad ta. Ezek miatt az
Al kot mány bí ró ság a 217/2008. (VII. 16.) OVB ha tá ro za -
tot – an nak he lyes in do kai alap ján – hely ben hagy ta. 

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

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,

az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Bra gyo va And rás s. k., Dr. Ba logh Ele mér s. k.,

al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,

al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Len ko vics Bar na bás s. k.,

al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Lé vay Mik lós s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,

al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 943/H/2008.

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

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

A külügyminiszter
44/2008. (X. 22.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaságnak a Meteorológiai
Mûholdak Hasznosításának Európai Szervezetének
létrehozásáról  szóló Egyezményhez (EUMETSAT)

 való csatlakozásáról  szóló
200/2008. (VIII. 8.) Korm. rendelet

2–3.  §-a hatálybalépésérõl

A 200/2008. (VIII. 8.) Korm. ren de let tel a Ma gyar Köz -
löny 2008. au gusz tus 8-i 117. szá má ban ki hir de tett, a Me -
te o ro ló gi ai Mû hol dak Hasz no sí tá sá nak Eu ró pai Szer ve ze -
té nek lét re ho zá sá ról  szóló Egyez mény (EUMETSAT) a
17. cikk 4. be kez dé se ér tel mé ben a csat la ko zó ál la mok vo -
nat ko zá sá ban a csat la ko zá si ok irat le tét be he lye zé sé nek
nap ján lép ha tály ba.

A csat la ko zá si ok irat le tét be he lye zé sé re 2008. ok tó ber
9-én ke rült sor a Sváj ci Ál lam szö vet ség Kor má nyá nál.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 200/2008.
(VIII. 8.) Korm. ren de let 4.  §-ának (3) be kez dé sé vel meg -
ál la pí tom, hogy a Me te o ro ló gi ai Mû hol dak Hasz no sí tá sá -
nak Eu ró pai Szer ve ze té nek lét re ho zá sá ról  szóló Egyez -
mény (EUMETSAT), va la mint a Ma gyar Köz tár sa ság nak
a fen ti Egyez mény hez  való csat la ko zá sá ról  szóló
200/2008. (VIII. 8.) Korm. ren de let 2–3.  §-ai 2008. ok tó -
ber 9-én, azaz ket tõ ezer-nyolc ok tó ber ki len ce di kén lép tek 
ha tályba.

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

a

MAGYAR KÖZLÖNY TÁRGYMUTATÓJA

a 2008. szeptember hó nap ban ki hir de tett jog sza bá lyok ról, illetve közzétett ha tá ro za tok ról
és köz le mé nyek rõl.

A tárgy mu ta tót a Ma gyar Köz löny 2008. évi 151. szá ma tar tal maz za.

A tárgy mu ta tó árát az elõ fi ze té si díj ma gá ban fog lal ja.
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A Nemzeti Fejlesztési

és Gazdasági Minisztérium

személyügyi hírei

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium terü-
letfejlesztésért és építésügyért felelõs szakállamtitkára

Fábos Diána Erzsébetet a Nemzeti Fejlesztési és Gaz-
dasági Minisztérium Területfejlesztési Fõosztály Területi
és Várospolitikai Osztályon ösztöndíjasnak,

Magyar Juditot a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Mi-
nisztérium Területfejlesztési Fõosztály Területi Együtt-
mûködési Osztályán ösztöndíjasnak,

dr. Pilát Attilát a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Mi-
nisztérium Területfejlesztési Fõosztály Támogatáspoliti-
kai Osztályán köztisztviselõnek
kinevezte.

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium ver-
senyképességért felelõs szakállamtitkára

dr. Papp Milánt a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Mi-
nisztérium Üzleti Környezet Fõosztályon ösztöndíjasnak,

dr. Vincze-Pap Gergelyt a Nemzeti Fejlesztési és Gaz-
dasági Minisztérium Üzleti Környezet Fõosztályon ösz-
töndíjasnak
kinevezte.

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium kabi-
netfõnöke

Feldmajer Györgyit a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium Miniszteri Kabineten politikai tanácsadónak,

dr. Molnár Márta Katalint a Nemzeti Fejlesztési és
Gazdasági Minisztérium Miniszteri Kabineten köztisztvi-
selõnek
kinevezte.

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium köz-
igazgatási ügyekért felelõs szakállamtitkára

Vincze Viktóriát a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Mi-
nisztérium Költségvetési és Kontrolling Fõosztály Feje-
zeti Költségvetési Osztályán köztisztviselõnek,

dr. Balogh Adrienn a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium Jogi és Koordinációs Fõosztályon ösztöndí-
jasnak,

Gálvölgyi Ildikó Olgát a Nemzeti Fejlesztési és Gazda-
sági Minisztérium Költségvetési és Kontrolling Fõosztály
Tervezés-koordinációs és Kontrolling Osztályán,

Darvasi Lászlónét a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium Jogi és Koordinációs Fõosztályon köztiszt-
viselõnek
kinevezte.

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium nem-
zetközi gazdasági kapcsolatokért felelõs szakállamtitkára

Hrovatin Zsoltot a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium Befektetési és Védelemkoordinációs Fõosz-
tály Befektetési és Ellentételezési Osztályán,

Markó Anikót a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Mi-
nisztérium Befektetési és Védelemkoordinációs Fõosztály
Befektetési és Ellentételezési Osztályán,

dr. Kelemen Gábort a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium Befektetési és Védelemkoordinációs Fõosz-
tály Védelmi ipari és Védelemkoordinációs Osztályán,

dr. Szatmári Gyöngyit a Nemzeti Fejlesztési és Gazda-
sági Minisztérium Európai Országok és Külgazdasági
Elemzõ Fõosztály EU-koordinációs Osztályán köztisztvi-
selõnek,

dr. Bálint Dániel a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium Európai Országok és Külgazdasági Elemzõ
Fõosztályon,

dr. Szabó Veronika a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium Európai Országok és Külgazdasági Elemzõ
Fõosztály EU-koordinációs Osztályán ösztöndíjasnak
kinevezte.

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

Makár Sándort a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Mi-
nisztérium Területfejlesztési Fõosztályon osztályveze-
tõnek,

dr. Sörös Balázst a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium Parlamenti Kapcsolatok Fõosztályon fõosz-
tályvezetõnek,

Mester Zoltánt a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Mi-
nisztérium versenyképességért felelõs szakállamtitkárnak
megbízta.

Közszolgálati jogviszonya megszûnt

felmentéssel
Szûcs Róbert Gábornak a Nemzeti Fejlesztési és Gazda-

sági Minisztérium nemzetközi gazdasági kapcsolatokért
felelõs szakállamtitkára titkársága köztisztviselõjének,
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dr. Siklósi Gábornak a Nemzeti Fejlesztési és Gazda-
sági Minisztérium Európai Országok Fõosztály köztisztvi-
selõjének,

dr. Sík Andrejnek, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium nemzetközi gazdasági kapcsolatokért fele-
lõs szakállamtitkára titkársága köztisztviselõjének,

Kiss Erzsébetnek, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium Parlamenti Kapcsolatok Fõosztály köztiszt-
viselõjének,

Egyed Gézának, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Mi-
nisztérium versenyképességért felelõs szakállamtitká-
rának;

végleges közigazgatási áthelyezéssel
dr. Nagy Dávidnak, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági

Minisztérium Jogi és Koordinációs Fõosztály köztisztvi-
selõjének,

dr. Major Andreának, a Nemzeti Fejlesztési és Gazda-
sági Minisztérium Jogi és Koordinációs Fõosztály köz-
tisztviselõjének,

Körmendy Imrének, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium Területrendezési és Településügyi Fõosz-
tály Településrendezési Osztály köztisztviselõjének;

közös megegyezéssel
Földi Anikónak, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Mi-

nisztérium közigazgatási ügyekért felelõs szakállamtitkára
titkársága köztisztviselõjének,

Láng Andreának, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium Miniszteri Kabinet köztisztviselõjének;

lemondással
Halász Lajosnak, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági

Minisztérium Építésügyi és Építészeti Fõosztály Építés-
ügyi Igazgatási Osztály köztisztviselõjének;

a Péptv. alapján
Kelemen Istvánnak, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági

Minisztérium területfejlesztésért és építésügyért felelõs
szakállamtitkára titkársága köztisztviselõjének.

Aktív állományba helyezés

dr. Major Andrea a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium Jogi és Koordinációs Fõosztályán köztiszt-
viselõnek.

Tanulmányi ösztöndíj miatt távol

Bajnóczi Mihály a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium Stratégiai Fõosztály Elemzési és Szabályo-
zási Osztály köztisztviselõje.

Belsõ áthelyezés

Szabó Péter a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisz-
térium Stratégiai Fõosztályára köztisztviselõnek.

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium

személyügyi híre

A Hivatalos Értesítõ 2008. október 10-én megjelent
41. számában a Szociális és Munkaügyi Minisztérium sze-
mélyügyi hírei között dr. Tóth Benedek közszolgálati jog-
viszonyának megszüntetése tévesen került közzétételre.

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató
és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)

a Miniszterelnöki Hivatal nevében
pályázatot hirdet

a Miniszterelnöki Hivatal
Infokommunikációs és E-gazdasági Fõosztály

Programmenedzsment Osztályán
osztályvezetõ munkakör betöltésére

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

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozott idejû
várhatóan 2010. február 28-ig tartó közszolgálati jogvi-
szony.

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

tározott idõre, várhatóan 2010. február 28-ig szól.
A munkavégzés helye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos

tér 2–4.
A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltõje által
ellátandó feladatkörök: 3. számú melléklet 56. Innovációs
feladatkör.

Ellátandó feladatok:
Közremûködik a MeH infokommunikációhoz és e-gaz-

dasághoz kapcsolódó programjai kidolgozásában, felelõs
a MeH által indított szakmai programok elõkészítéséért és
koordinálásáért; közremûködik az információs társada-
lomhoz, valamint az infokommunikációs szektorhoz kap-
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csolódó hosszú távú (egy éven túli) stratégiai tervezési fel-
adatok ellátásában, különösen a támogatási programok ter-
vezésében, a közpolitikai programok tervezésében, és az
információs társadalmat, valamint az infokommunikációs
szektort érintõ szabályozási feladatok tervezésében való
részvétel útján; az információs társadalom fejlõdését, az
infokommunikációs szektort szolgáló stratégiai koncep-
ciót alakít ki, illetve ennek keretében az információs társa-
dalom és az elektronikus hírközlési piac fejlesztését támo-
gató akcióprogramokat alkot; gondoskodik az általa terve-
zett stratégiai programok népszerûsítésérõl, illetve elõké-
szíti az ehhez szükséges döntés-elõkészítõ anyagokat;
gondoskodik az Információs Társadalom fejlesztésére in-
dított programok keretén belül a pályázati konstrukciók
(e-Magyarország, NetreKész) kialakításáról, megjelente-
tésérõl és a Közremûködõ Szervezettel (KSZ) megvalósí-
tott lebonyolításáról, e tárgyban a KSZ munkájának köve-
tésérõl, felügyeletérõl; részt vesz az infokommunikációs
szektor nemzetközi, illetve európai uniós szabályozásával,
stratégiai tervezésével foglalkozó nemzetközi, illetve
uniós munkacsoportok munkájában, illetve gondoskodik
az e szervezetekkel való folyamatos kapcsolattartásról;
közremûködik az infokommunikációs szektort érintõ nem-
zetközi, gazdasági K+F együttmûködések, illetve az ehhez
kötõdõ szervezetek munkájában; részt vesz az UMFT in-
fokommunikációs operatív programjainak kidolgozásá-
ban, illetve azok megvalósításában.

A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: inno-
vációs, koordinációs, vezetõi tervékenységi körök.

A munkakör betöltõjének irányítása alá tartozó szerve-
zeti egységek megnevezése: Programmenedzsment Osz-
tály.

A munkakör betöltõjének irányítása alá tartozó szemé-
lyek száma összesen: 9.

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

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség a 9/1995. Korm. rendelet

3. számú melléklet 56. Innovációs feladatköréhez elõírt
felsõfokú végzettség,

– B típusú nemzetbiztonsági ellenõrzés lefolytatása,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– információs társadalmi programok terén szerzett gya-

korlat; projektmenedzsment-gyakorlat; legalább 1 éves
vezetõi tapasztalat; angol nyelv tárgyalóképes ismerete.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– nemzetközi téren szerzett releváns szakmai gyakor-

lat; közigazgatási gyakorlat; pályázatok kezelésében szer-
zett gyakorlat.

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

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok:
– szakmai önéletrajz.

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

– iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló do-
kumentumok,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
vány.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör
legkorábban 2008. november 26-ától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. november 1.

A megpályáztatott munkakörrel kapcsolatosan további
információt Debreceni Gyõzõ fõosztályvezetõ nyújt, a 06
(1) 441-2590-es telefonszámon.

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

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

– postai úton, a pályázatot a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ Személy-
ügyi Szolgáltató Igazgatóságának címezve (1133 Budapest,
Hegedûs Gyula u. 79–81. IV. emelet 401.). Amennyiben a
pályázatot postai úton küldi meg, pályázhat a www.kozigal-
las.gov.hu internetes oldalon kitöltött, kinyomtatott pályá-
zati adatlappal vagy azzal azonos adattartalommal bíró do-
kumentummal. A pályázat postai úton történõ benyújtása
estén kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot: KSZK77.

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

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

– Személyes interjú (motiváció alapú).
– Munkaalkalmassági teszt: verbális és numerikus ké-

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

függõen a KSZK által meghatározott körben: személyes
interjú (kompetencia alapú).
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2. A KSZK kompetenciavizsgálatához kapcsolódóan a
munkáltató a személyes interjú során méri a pályázó szak-
mai tudását.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. novem-
ber 25.

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

– 2008. október 22.
– Hivatalos Értesítõ – 2008. október 22.

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

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

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

A Budakörnyéki Földhivatal
(1036 Budapest III., Lajos u. 160–162.)

pályázatot hirdet
rendszergazda munkakör betöltésére

Az állás betölthetõ: a köztisztviselõk jogállásáról szóló,
többször módosított 1992. évi XXIII. tv. (a továbbiakban:
Ktv.) 10. §-a alapján.

A feladatkör meghatározása:
– A földhivatali rendszerek biztonságos üzemeltetése,

adatmentések, archiválások elvégzése.
– Új programverziók, módosítások telepítése.
– Adatszolgáltatás, tájékoztatás nyújtása az arra jogo-

sultak részére.
– Zárások (havi, éves) futtatása, statisztika elkészítésé-

hez adatok biztosítása.
– SQL-lekérdezések elkészítése szükség szerint.
– Kapcsolattartás megyei, illetve a FÖMI informatikai

szakembereivel.
– Új munkatársak betanulásának segítése, munkahe-

lyek telepítése.

A munkavégzés helye: 1036 Budapest III., Lajos
u. 160–162.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen

elõélet,
– képesítési követelmény: egyetemi vagy fõiskolai

szintû informatikai szakképzettség,

– gyakorlott hálózati rendszergazdai ismeretek,
– Windows server 2003, Oracle adminisztrációs isme-

retek,
– SQL-programozásban való jártasság,
– egészségügyi alkalmasság.

A kiválasztásnál – azonos feltételek megléte esetén –
elõnyt jelent:

– a közigazgatási alapvizsgával, illetve közigazgatási
szakvizsgával való rendelkezés,

– bármely földhivatalnál rendszergazdai munkakörben
szerzett szakmai gyakorlat igazolása.

Illetmény és egyéb juttatások meghatározása: a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a földhivatal belsõ szabályzatai alapján történik.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbí-

rálásában részt vevõ személyek a teljes pályázati irat-
anyagba betekinthetnek.

A kinevezés – hat hónap próbaidõ kikötésével – határo-
zatlan idõre szól.

A munkakör a pályázat elbírálását követõen azonnal be-
tölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: a Magyar Közlöny
Hivatalos Értesítõjében történõ megjelenéstõl számított
15. nap.

A pályázatot zárt borítékban a Budakörnyéki Földhiva-
tal vezetõjéhez, „Pályázat rendszergazda állásra” megjelö-
léssel kell benyújtani. Cím: 1036 Budapest III., Lajos
u. 160–162., telefon: (1) 250-2570/103-as mellék.

Az elbírálás módja: a pályázati határidõ lejártát követõ
15 napon belül, a pályázatokat a munkáltatói jogkör gya-
korlója egy háromtagú elõkészítõ bizottság véleményének
figyelembevételével bírálja el. Az elbírálást követõ 8 na-
pon belül a pályázatok egyidejû visszaküldésével minden
pályázó írásbeli értesítést kap.

A Büntetés-végrehajtási Szervezet
Továbbképzési és Rehabilitációs Központjának

felhívása
belsõ ellenõri tevékenység ellátására

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és
Rehabilitációs Központja szerzõdéses jogviszony kereté-
ben történõ ellátására keres szervezetet.
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A szerzõdéses jogviszony keretében az államháztartás-
ról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 121/A. § (1) bekezdésé-
ben, illetõleg a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl
szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendeletben meghatáro-
zott tevékenységet és feladatokat kell ellátni.

A szerzõdéses jogviszony a Büntetés-végrehajtási Szer-
vezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központja (szék-
hely: Pilisszentkereszt, telephely: Igal) belsõ ellenõrzési
tevékenységére terjed ki.

Díjazás megállapodás szerint.
A szerzõdéses jogviszony kezdete: 2008. november 17.

Az ajánlatokat jelen felhívásnak a Hivatalos Értesítõ-
ben történõ megjelenését követõ 15 napon belül zárt borí-
tékban a Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési
és Rehabilitációs Központja (székhely: 2098 Pilisszentke-
reszt, Pomázi u. 6.) mb. igazgatójának – Szabó Zoltán – cí-
mezve kell benyújtani.

Az ajánlatokat a mb. igazgató által kijelölt bizottság bí-
rálja el.

Kistarcsa város jegyzõje
pályázatot hirdet

adóügyi ügyintézõ munkakör betöltésére

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

képesség,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében az I/16. fel-
adatkörnél a II. besorolási osztályban elõírt képesítés,

– középiskolai végzettség és közgazdasági szakkép-
zettség vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés, középis-
kolai végzettség és az OKJ szerint gazdasági elemzõ és
szakstatisztikai ügyintézõ, banki ügyintézõ, számító-
gép-kezelõ és számítástechnikai szoftverüzemeltetõi szak-
képesítés,

– Onkado-program ismerete.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási adóhatóságnál szerzett szakmai gya-

korlat,
– közigazgatási alapvizsga, szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk

megismerhetik a pályázó anyagát.

Ellátandó feladatok:
Az önkormányzat által kezelt helyi adók kivetése, be-

szedése, gépjármûadó kivetése, beszedése, adófelderítés
és adóbehajtás.

Illetmény és juttatások a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvényben meghatározottak, illet-
ve a helyi rendeletben meghatározottak szerint.

A kinevezés határozatlan idõre szól, hat hónap próba-
idõvel.

A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvání-
tási jogát fenntartja.

A munkakör betölthetõ: 2008. december 17.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. november 17.

Az elbírálás határideje: 2008. december 16.
Az elbírálás eredményérõl a pályázó írásban tájékozta-

tást kap.
A pályázatot a polgármesteri hivatal címére (2143 Kis-

tarcsa, Szabadság út 48.) kell eljuttatni zárt borítékban.
Jelige: „Adóügyi ügyintézõ pályázat”.

Az álláshellyel kapcsolatban további felvilágosítás a
(28) 507-138-as telefonszámon kapható.

Kistarcsa város jegyzõje
pályázatot hirdet

igazgatási ügyintézõ munkakör betöltésére

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

képesség,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendeletben elõírt középiskolai végzettség,
– felhasználói szintû számítógép-ismeret.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk

megismerhetik a pályázó anyagát.
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Ellátandó feladatok:
– lakás- és helyiségbérleti ügyek intézése, bérlemé-

nyek rendeltetésszerû használatának ellenõrzése,
– lakáscélú állami támogatáshoz jegyzõi igazolás ki-

adása, felfüggesztése, átjegyzése,
– törlési engedélyek elkészítése,
– egészségügyi igazgatási feladatok koordinálása, kap-

csolattartás az orvosokkal,
– szabálysértési ügyek iktatása, nyilvántartása,
– a hivatali iktatásban és irattározásban közremûködés.

Illetmény és juttatások a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvényben meghatározottak sze-
rint.

A kinevezés határozatlan idõre szól, hat hónap próba-
idõvel.

A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvání-
tási jogát fenntartja.

A munkakör betölthetõ: 2008. december 17.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. november 17.

Az elbírálás határideje: 2008. december 16.
Az elbírálás eredményérõl a pályázó írásban tájékozta-

tást kap.
A pályázatot a polgármesteri hivatal címére (2143 Kis-

tarcsa, Szabadság út 48.) kell eljuttatni zárt borítékban.
Jelige: „Igazgatási ügyintézõ pályázat”.

Az álláshellyel kapcsolatban további felvilágosítás a
(28) 507-149-es telefonszámon kapható.

Kistarcsa város jegyzõje
pályázatot hirdet

mûszaki ügyintézõ munkakör betöltésére

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

képesség,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendeletben elõírt képesítés,
– felhasználói szintû számítógép-ismeret.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga, szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát,

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk

megismerhetik a pályázó anyagát.

Ellátandó feladatok:
– településfejlesztési és -rendezési, valamint település-

üzemeltetési feladatok, környezetvédelmi igazgatási fel-
adatok, közlekedési és vízügyi igazgatási feladatok,

– közmûügyek,
– telepengedélyezési eljárások.

Illetmény és juttatások a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvényben meghatározottak, illet-
ve a helyi rendeletben meghatározottak szerint.

A kinevezés határozatlan idõre szól, hat hónap próba-
idõvel.

A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvání-
tási jogát fenntartja.

A munkakör betölthetõ: 2008. december 17.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. november 17.

Az elbírálás határideje: 2008. december 16.
Az elbírálás eredményérõl a pályázó írásban tájékozta-

tást kap.
A pályázatot a polgármesteri hivatal címére (2143 Kis-

tarcsa, Szabadság út 48.) kell eljuttatni zárt borítékban.
Jelige: „Mûszaki ügyintézõ pályázat”.

Az álláshellyel kapcsolatban további felvilágosítás a
(28) 507-141-es telefonszámon kapható.

Kistarcsa város jegyzõje
pályázatot hirdet

vagyongazdálkodási ügyintézõ munkakör betöltésére

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

képesség,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendeletben elõírt képesítés,
– felhasználói szintû számítógép-ismeret.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga, szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát,
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– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk

megismerhetik a pályázó anyagát.

Ellátandó feladatok:
– az önkormányzati tulajdonosi jogkör gyakorlásával

összefüggõ döntés-elõkészítõ feladatok, ingatlanok elide-
genítésével, szerzésével, hasznosításával kapcsolatos ügy-
intézés,

– vagyonkataszter naprakész vezetése,
– elõterjesztések, szerzõdések, megállapodások elõké-

szítése, az önkormányzati vagyongazdálkodással össze-
függõ rendelettervezetek elõkészítése,

– beruházási, fejlesztési pályázatok felkutatása, szük-
ség szerinti elõkészítése,

– önkormányzati beruházások elõkészítésének és lebo-
nyolításának koordinálása, szervezése,

– részvétel közbeszerzési eljárások elõkészítésében, le-
bonyolításában.

Illetmény és juttatások a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvényben meghatározottak, illet-
ve a helyi rendeletben meghatározottak szerint.

A kinevezés határozatlan idõre szól, hat hónap próba-
idõvel.

A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítá-
si jogát fenntartja.

A munkakör betölthetõ: 2008. december 17.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. november 17.

Az elbírálás határideje: 2008. december 16.
Az elbírálás eredményérõl a pályázó írásban tájékozta-

tást kap.
A pályázatot a polgármesteri hivatal címére (2143 Kis-

tarcsa, Szabadság út 48.) kell eljuttatni zárt borítékban.
Jelige: „Vagyongazdálkodási ügyintézõ pályázat”.

Az álláshellyel kapcsolatban további felvilágosítás a
(28) 507-141-es telefonszámon kapható.

A Pest Megyei Földhivatal
pályázati felhívása

a Gödöllõi Körzeti Földhivatal
(2100 Gödöllõ, Ady Endre sétány 60.)

hivatalvezetõi munkakörének betöltésére

A Pest Megyei Földhivatal vezetõje pályázatot hirdet a
Gödöllõi Körzeti Földhivatal (2100 Gödöllõ, Ady Endre
sétány 60.) hivatalvezetõi munkakörének betöltésére.

A körzeti hivatalvezetõi megbízás – köztisztviselõi ki-
nevezéssel – 6 évre, meghatározott idõre szól.

A besorolás, az illetmény és a juttatások megállapítása a
köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján történik.

A körzeti földhivatal vezetõje felett a munkáltatói jogo-
kat a megyei földhivatal vezetõje gyakorolja.

A hivatalvezetõ feladatai:
– a körzeti földhivatal illetékességi területén a földtu-

lajdon, a földhasználat, a földvédelem, az ingatlan-nyil-
vántartás, a földértékelés, a földmérés és térképészet külön
jogszabályokban meghatározott hatósági feladatai ellátá-
sának szervezése, ellenõrzése,

– a földhivatal informatikai tevékenységének szerve-
zése,

– munkáltatói jogkör gyakorlása a körzeti földhivatal
köztisztviselõi, ügykezelõi és munkavállalói felett,

– kapcsolattartás a szakmai társintézményekkel, köz-
igazgatási szervekkel és társadalmi szervezetekkel.

A pályázónak meg kell felelnie a Ktv.-ben szereplõ álta-
lános alkalmazási feltételeknek: magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet, cselekvõképesség, összeférhetetlenségi
nyilatkozat.

Pályázhatnak azok a köztisztviselõi követelményeknek
megfelelõ szakemberek, akik:

– Magyarországon szerzett – vagy ilyennek elismert –
szakirányú egyetemi vagy fõiskolai végzettséggel [jogász,
agrármérnök, földmérõ – (és térinformatikai) mérnök, in-
gatlan-nyilvántartási szervezõ vagy igazgatásszervezõ
végzettségû],

– továbbá a vezetõi feladatok eredményes ellátásához
szükséges vezetõi, döntési, tárgyalási, kapcsolatteremtõ
képességgel rendelkeznek.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– egyetemi végzettség,
– jogi szakvizsga vagy közigazgatási szakvizsga,
– közigazgatási/földügyi igazgatási gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai életútját bemutató – saját kézzel

írt – önéletrajzot az eddigi munkahelyek és munkakörök
feltüntetésével, és a betöltött munkaköri feladatok rövid
ismertetésével,

– iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást
igazoló okiratok másolatát,

– a megpályázott munkakörre vonatkozó elképzelései-
nek rövid leírását,

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– munkaköri orvosi alkalmasság igazolását,
– 1 db igazolványméretû fényképet,
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– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a
pályázatát az elbírálásban részt vevõ személyek megis-
merjék.

A pályázatot a Magyar Közlöny mellékletében, a Hiva-
talos Értesítõben történõ megjelenéstõl számított 30 na-
pon belül a Pest Megyei Földhivatal vezetõjéhez (1051
Budapest, Sas u. 19.) kell benyújtani. A borítékon feltünte-
tendõ: „Pályázat – Gödöllõi Földhivatal”.

A pályázatok elõzetes értékelésére a beérkezési határ-
idõt követõ 15 napon belül, a döntésre 30 napon belül ke-
rül sor.

A munkakör betölthetõ az elbírálás után, várhatóan
2009. január 1-jétõl.

Minden pályázatot a jogszabályban meghatározottak
szerint, bizalmasan kezelünk. Az elbírálás eredményérõl
minden pályázót írásban tájékoztatunk.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Nagy Józsefné, a Pest Megyei Földhivatal humánpolitikai
ügyintézõje, tel.: 06 (1) 269-4550/112 (pályázattal kapcso-
latos általános kérdések).

Tiszakeszi Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete pályázatot ír ki

jegyzõi állás betöltésére

A kinevezés határozott idõre szól, 6 hónap próbaidõ ki-
kötésével.

Pályázati feltételek:
A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogál-

lásáról szóló módosított, 1992. évi XXXIII. tv.-ben (to-

vábbiakban: Ktv.) meghatározott általános alkalmazási
feltételeknek:

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

tori képesítés,
– közigazgatási szakvizsga,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.

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

latát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

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

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-
sítõben való megjelenéstõl számított 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-
tási határidejét követõ képviselõ-testületi ülés.

A munkakör 2009. január 1-jétõl betölthetõ. A kineve-
zés határozott idõre szól, 6 hónap próbaidõ kikötésével.

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot zárt borí-
tékban személyesen vagy postai úton kell benyújtani
Tiszakeszi Község Önkormányzatának polgármestere ré-
szére (Kiss Lajos, 3458 Tiszakeszi, Községháza út 46.).
A borítékra kérjük ráírni: „Jegyzõi állás”.

A pályázat elbírálásáról a munkáltatói jogkör gyakorló-
ja dönt.

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

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jo-
gát fenntartja.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ Kiss Lajos polgármestertõl a 06 (49) 352-433-as tele-
fonszámon.
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Az egészségügyi miniszter tájékoztatója

Az egészségügyi miniszter
8009/2008. (HÉ 43.) 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 besorolási tábla változáslistájának módosításáról

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 tartalmazó 8008/2008.
(HÉ 40.) EüM tájékoztatót e tájékoztató Mellékletében foglaltak szerint módosítom.

E tájékoztató mellékletében foglaltakat 2009. január 1-jét követõ kifizetésekre kell alkalmazni.

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter

Melléklet a 8009/2008. (HÉ 43.) EüM tájékoztatóhoz

HBCs 5.0 besorolás változása

„A HBCs besorolási kézikönyv IV/A. Besorolási táblázatok – aktív fekvõbeteg-ellátás részében”:

szövegrészt követõen

„**** Fõcsoport: 02 Szembetegségek

**** 02P 0632 Érproliferatioval járó macula degeneratio intravitreális kezelése

BETEGSÉGEK
H3000 Gócos chorioretinealis gyulladás
H3010 Disszeminált chorioretinealis gyulladás
H3100 Chorioretineális hegek
H3130 Érhártyavérzés és -repedés
H3530 Sárgafolt és hátsópólus-sorvadás

ÉS BEAVATKOZÁSOK
12220 Ranibizumab intravitreális injektálása”

szövegrésszel kiegészítendõ.

„**** Fõcsoport: 99 Fõcsoport nélküli homogén betegségcsoportok

**** 99 941B KÓDÚ HBCS TÖRÖLVE!!!

**** 99 941C Veseátültetés

BEAVATKOZÁSOK
55552 Autotransplantatio renis”

szövegrészt követõen

„**** 99 941F KÓDÚ HBCS TÖRÖLVE!!!”

szövegrésszel kiegészítendõ.

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 Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium közleménye

A Magyar Vitorlás Szövetség
mint országos sportági szakszövetségnek

a vízi közlekedés rendjérõl szóló
39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet mellékleteként

közzétett Hajózási Szabályzat (a továbbiakban: HSz)
II. RÉSZ 9.12 cikk 6. bekezdésének felhatalmazása

alapján kiadott biztonsági szabályzata

1. a szervezett oktatás, gyakorlás (edzés) és verseny (a to-
vábbiakban együtt: sporttevékenység) megkezdése elõtt a
sportegyesület edzõi, illetve a rendezõk közül ki kell jelölni
egy felelõs személyt [HSz II. RÉSZ 4.07 cikk 4.], akinek
a sporttevékenység során végig a helyszínen kell tartóz-
kodnia;

2. a felelõs edzõ, rendezõ személyérõl az összes jelenlé-
võ résztvevõt tájékoztatni kell, a résztvevõk kötelesek
végrehajtani a felelõs edzõ, rendezõ – hatáskörében adott –
utasításait, elõ kell segíteniük a HSz és más vonatkozó ren-
delkezések megtartását;

3. verseny rendezése esetén a rendezõnek érvényes ver-
senyengedéllyel kell rendelkezni;

4. a sporttevékenységben részt vevõ sportolókat az okta-
tási vagy edzésnaplóban – verseny esetén a nevezési listán –
név szerint szerepeltetni kell, a többi résztvevõrõl (a részvé-
tel okának pontos megnevezésével) elõzetesen névsort kell
készíteni, és azt az oktatási – vagy edzésnaplóval – verseny
esetén a verseny irataival – együtt kell kezelni;

5. a sporttevékenység helyszínén minden megkezdett 10
résztvevõ vitorlás csónak mellé legalább 1 db hajózásra al-
kalmas, üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ kísérõ kisgép-
hajót kell szolgálatban tartani, a mezõny mozgását követve
oly módon, hogy a hajó(k)ban szolgálatban lévõknek min-
den sportolóra folyamatos rálátásuk legyen, valamint a segít-
ségnyújtáshoz, illetve beavatkozáshoz 2 percnél több idõre
ne legyen szükség [HSz II. RÉSZ 1.02 cikk 3.];

6. a kisgéphajó(k)ban a hajóokmányban elõírt személy-
zetnek a vízbõl mentésben kellõ gyakorlattal kell rendel-
keznie (edzõi, oktatói minõsítés, szolgálati, illetve hivatá-
sos hajóvezetõi képesítés);

7. a sporttevékenységben részt vevõ versenyzõk névso-
rát a felelõs edzõnél kell tartani a mentõmotoroson, ver-
seny esetén a nevezési lista a felelõs rendezõnél kell hogy
legyen a helyszíni ellenõrzés és azonosíthatóság érdeké-
ben, amelyet az edzõnek, felelõs rendezõnek az ellenõrzõ
hatóság részére szükség esetén át kell adni;

8. sporttevékenység esetén a sportegyesületi igazolvá-
nyok, igazolások megtekintését az adott egyesület kikötõ-
jében biztosítani kell;

9. viharjelzés hatálya alatt (elrendelt I. és II. fokú) a
sporttevékenység minden résztvevõjének (edzõ, kísérõ,
sportoló stb.) mentõmellényt kell viselnie;

10. a sporttevékenység megkezdését megelõzõen a fele-
lõs edzõ, rendezõ hiteles forrásból tájékozódjon az idõjá-
rási helyzetrõl és elõrejelzésrõl (meteorológia telefonos
ügyfélszolgálat, internet stb.);

11. sporttevékenység esetén a felelõs edzõ, rendezõ ha-
tás- és felelõsségi körébe tartozik a sporttevékenység foly-
tatásának vagy felfüggesztésének elrendelése;

12. a felelõs edzõ, rendezõ köteles tájékoztatni a sport-
tevékenység végzésérõl, annak helyszínérõl, valamint a
résztvevõ vitorlás csónakok típusáról, számáról, valamint
a résztvevõ személyek számáról a Balatoni Vízirendészeti
Rendõrkapitányság ügyeletét a (84) 310-712-es telefon-
számon az alábbi esetekben:

– I. fokú viharjelzés hatálya alatt, amennyiben a hely-
szín a parttól távolabb van mint 500 méter;

– II. fokú viharjelzés hatálya alatt minden esetben.
A tájékoztatás során a felelõs edzõ, rendezõ minden el-

rendelt II. fokú viharjelzés alatt végzendõ sporttevékeny-
ség során adjon a Balatoni Vízirendészeti Rendõrkapi-
tányság részére mobil rádiótelefon-elérhetõséget a kölcsö-
nös tájékoztatás érdekében, elsõsorban a késõbbiekben ki-
alakult idõjárási veszélyhelyzetrõl való tájékoztatás okán.

13. A HSz. II. RÉSZ 9.12 cikk 6. pontjában foglalt men-
tesség csak a fenti feltételek együttes teljesítése esetén ér-
vényes, mint az országos sportági szakszövetség által ho-
zott biztonsági és jogszabályi feltételek, így ezek az elõírá-
sok jogszabályi erõvel és betarthatósággal bírnak.

14. A Balatoni Vízirendészeti Rendõrkapitányság mun-
katársa a biztonsági szabályzat rendelkezéseinek megtar-
tását a helyszínen jogosult ellenõrizni. A rendelkezések
megsértése esetén az intézkedõ rendõr a sporttevékenysé-
get a helyszínen felfüggesztheti, annak további folytatását
megtilthatja, az elõírásokat be nem tartó személy(ek)el,
valamint a felelõs edzõvel, rendezõvel szemben szabály-
sértési eljárást kezdeményezhet.

Siófok, 2008. szeptember 4.

Aláíró a Magyar Vitorlás Szövetség részérõl:

Straub Elek s. k.,
elnök

Jóváhagyja:
Horváth László s. k.,

r. alezredes
a Balatoni Vízirendészeti Rendõrkapitányság

kapitányságvezetõje
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A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
– az eddig közzétetteken kívül –

az alábbi elveszett, megsemmisült gépjármûtörzskönyvek sorszámát teszi közzé

489698H
241570H
360318H
545813G
098362G
201768G
369258I
615204G
317891G
577881F
109510G
841564B
019223F
233850D
347987I
423601H
862330E
134954G
478349C
879263F
369219A
214768E
757709E
904265E
052454H
249508B
205653C
001547I
774138D
237361E
058680E
621446D
387921C
399603A
639343A
229276H
745579E
690760G
087008F
630730H
861624A
651922G
060673F
334857H
614284E
064439B
902681H
124502H
110705F
218790G
212281H
185669G
817309C
953870G
597841C

816582B
899182B
292164H
459371C
445961H
687940G
584793C
528035G
470725C
001652F
256398B
570552F
400430F
458672C
159846C
724835D
492448E
592704G
893499A
841799D
589317E
805089A
038319A
021603F
541107B
102474F
226017B
331126B
941018C
611943F
353139H
542061B
415364B
899209G
244680B
701461G
715764G
857142H
758219F
133315I
314577H
707272G
064139B
932136A
621466B
917771C
990719H
372881D
025220H
234230H
587476G
146296C
796849E
750977E
575420B

010747H
109783G
346535E
215104H
588836D
628666D
286680I
813246H
861510B
982077G
139641F
883937E
612481H
479630D
490332H
711995B
621141H
576163E
230848E
409126F
424628H
119139B
656974A
441151I
120084D
141850G
848939H
801059G
861736F
745789F
804157B
306209G
768752C
572916F
218801E
806696C
341059F
116702A
624108E
642849D
478634B
744691G
807262H
959060B
885881C
185677F
231555C
871349D
498857E
193808F
989424E
406045H
781448E
542997B
836971A
388581I

291912D
122547E
072808D
952251B
511244G
626098C
632438F
626703D
879449C
520150D
850197E
648803F
715137B
718123E
002901D
800652G
968388G
285281B
464211F
497225D
650193E
231823E
388006I
185069H
574129B
202069D
848969E
726390F
765438B
909824H
953688H
028915F
690017C
543670F
367783G
994448D
432905D
862049H
301709C
954315C
181556G
887764C
900473G
730239E
453402B
283710H
620201A
979478A
766571C
835613G
661249B
692105D
360048H
469865H
010747H
873346C

845792C
971791D
564768F
317543D
234230H
990571H
120496B
823747E
137927F
333564H
143472F
756589D
233850D
839920E
732536G
455269H
325255H
277883D
523191G
273506H
086881B
394224H
739579C
944817F
333510D
132904G
570423C
780919E
655640B
167699G
221119H
024969D
233695F
259360H
886236A
245337D
521018G
979491C
921195G
879565H
852676E
970578E
811972G
086346D
971399B
114421A
151509B
282225G
041812F
086303D
238319C
466072D
892985B
260630E
729745C
773113A

716481A
791938E
641607C
975723C
280135A
403069A
545881F
775485G
831927A
029306F
917949A
554014G
609967C
475617C
244436E
673942B
823734D
396728B
679155D
097185A
965324G
501114H
595219F
683331D
578996E
513521D
719787C
120376G
967106G
708984H
472021C
090889I
350740E
710801G
808450E
061325H
686904A
442369B
679923B
213980E
484770C
358523H
767216G
053489H
673419E
073256I
155380H
239402G
825792G
990151B
336914C
551178B
739449D
246022E
542517E
764494D
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A Központi Igazságügyi Hivatal közleménye

Központi Igazságügyi Hivatal
közleménye

a 2008. november 24-tõl 28-ig terjedõ idõszak – II/2. földalapra vonatkozó – termõföldárveréseirõl

A Központi Igazságügyi Hivatal a 2008. november 24-tõl 28-ig terjedõ idõszakra esõ termõföld-árverési hirdet-
ményeit az 1995. évi LXIII. törvény 1. §-ával módosított 1991. évi XXV. törvény 27. §-ának (4) bekezdése alapján
(II/2. földalap) az alábbiakban tesszük közzé:

Tájékoztató az árverések fontosabb szabályairól

1. Az ingatlanok tehermentesen kerülnek árverésre, kivéve a hirdetményben közzétett értéknövelõ beruházások ellen-
értékét.

2. A hirdetmény az ingatlan fekvése szerinti önkormányzat hirdetõtábláján és a gazdálkodószervezetnél megtekinthetõ.
3. Az ingatlanok AK-értékben kerülnek árverezésre, egyezség hiányában a licit 3000 Ft/AK-értéken indul.
4. Az árverésen a vételre szánt kárpótlási jegyet (banki letéti igazolást, maradványérték-igazolást) letétbe kell helyez-

ni, amelynek 20%-a az árverési elõleg, amely a vételárba beszámít..
5. Az árverésen minden kárpótlásra jogosult, az õt megilletõ kárpótlási jeggyel (banki letéti igazolás, maradványérték-

igazolás) részt vehet.
Az árverésen részt vevõk személyi igazolványukkal, határozatukkal, a kárpótlási jegy átvételekor kapott banki igazo-

lással, öröklés esetén a közjegyzõi végzéssel igazolhatják jogosultságukat.
Meghatalmazással árverezõ személy esetében a fenti igazolásokat – a meghatalmazó nevére kiállítva – az adatfelvé-

telnél szintén be kell mutatni.
A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba kell foglalni.
Az árverésen mezõgazdasági vállalkozást támogató utalvánnyal tulajdont szerezni nem lehet.

Figyelmeztetés

Az árverés vezetõje kizárja a további árverésbõl azt az árverezõt, aki az ajánlat lezárását követõen nem él vételi jogá-
val. A kizárt személy az árverési elõlegét elveszti. Az elvesztett árverési elõleg az államot illeti meg.

A vételi jog alapján szerzett termõföldnek a tulajdonszerzéstõl számított három éven belül történõ elidegenítésébõl
származó bevételt az elidegenítés évében kell a tulajdonosnak a személyi jövedelemadó alapjául szolgáló összjövedel-
méhez hozzászámítani.

Bevételnek az illetékkiszabás alapjául szolgáló forgalmi értéket kell tekinteni.
Az árverésen bármely okból meg nem jelenõ kárpótlásra jogosult késõbb, a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot

nem érvényesíthet, ebbõl az okból az árverés eredménye nem változtatható meg.
Árverési kifogást nyújthat be az árverésen részt vevõ árverezõ, továbbá az árverésbõl kizárt személy az árverés lezá-

rását követõ három napon belül a Központi Igazságügyi Hivatalhoz.
Az árverés és a tulajdonszerzés egyéb szabályairól, az árverés színhelyén, a hivatal államigazgatási jogkörben eljáró

alkalmazottja, az árverésvezetõ, részletes tájékozót tart.

Központi Igazságügyi Hivatal

Heves megye

A Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal Nyíregyháza városban a Rákóczi Mg. Szövetkezet, Heves
használatában (kezelésében) volt termõföldterületbõl a magyar állam által kijelölt földrészletre a II/2 típusú

árverést kitûzi

1. Az árverés helye: Nyíregyháza, Toldi u. 23., Vasutas Mûvelõdési Ház.
2. Az árverést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal közremûködésével tartjuk meg.
3. A regisztráció idõpontja: 2008. november 24-én 8–9 óra között.
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4. Az árverés kezdete:
2008. november 24-én 9 óra

5. Az árverésre kerülõ földrészletek:

Település: Hevesvezekény

Helyrajzi szám Terület Mûvelési ág Aranykorona értéke
Korlátozó intézkedés

megnevezése értéke

033/10 1 ha 4017 m2 szántó 14,58 * **
033/11 3108 m2 szántó 3,23 * **
033/12 1 ha 1489 m2 szántó 11,95 * **
033/13 3576 m2 szántó 3,72 * **
033/18 6382 m2 szántó 6,64 * **
033/19 6673 m2 szántó 6,94 * **

* Natura 2000 terület 275/2004. (X. 8.) és 269/2007. (X. 18.) Korm. rendeletek betartása kötelezõ.
** Hevesi füves puszták Tájvédelmi K.

1996. évi LIII. törvény és a 9/1993. (III. 9.) KTM rendelet betartása kötelezõ.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal Nyíregyháza városban a Kossuth Mgtsz., Ömböly haszná-
latában (kezelésében) volt termõföldterületbõl a magyar állam által kijelölt földrészletre a II/2 típusú

árverést kitûzi

1. Az árverés helye: Nyíregyháza, Toldi u. 23., Vasutas Mûvelõdési Ház.
2. Az árverést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal közremûködésével tartjuk meg.
3. A regisztráció idõpontja: 2008. november 25-én 8–9 óra között.
4. Az árverés kezdete:

2008. november 25-én 9 óra

5. Az árverésre kerülõ földrészletek:

Település: Penészlek

Helyrajzi szám Terület Mûvelési ág Aranykorona értéke
Korlátozó intézkedés

megnevezése értéke

0309/6 abc 1 ha 7350 m2 legelõ 3,06
0324/1 abc 7 ha 8809 m2 legelõ 11,38
0395 a–g 21 ha 6518 m2 legelõ 45,63 *
0402/3 ab 6 ha 9831 m2 legelõ 17,00
0404 ab 1 ha 8986 m2 erdõ 5,49 **
0440/1 3 ha 5794 m2 szántó 27,20

* Bányaszolgalmi jog – MOL.
** Társult erdõgazdálkodás.

Szakátsné Hegedûs Borbála s. k.,
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal

igazgató
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A Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Földmûvelésügyi Igazgatóság (1135 Budapest, Lehel utca 43–47.) hirdetménye

A Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatóság a földrendezõ
és a földkiadó bizottságokról szóló, többször módosított 1993. évi II. törvény 9. § (1) bekezdése szerint

nyilvános sorsolást

tart a Vác és Vidéke Általános Fogyasztási és Értékesítõ Szövetkezet használatában lévõ, részarány-földkiadási eljárás
tárgyát képezõ földrészletekre.

A sorsoláson részvételre jogosultak köre: a Vác és Vidéke Általános Fogyasztási és Értékesítõ Szövetkezetet érintõen,
az 1993. évi II. törvény alapján meghatározott részaránytulajdon-értékkel rendelkezõ személyek.

A sorsolás helye: 1135 Budapest XIII., Lehel u. 43–47. IV. emelet tárgyalóterem.

A sorsolás ideje:
2008. november 25. 10 óra.

A sorsolásra kerülõ földrészletek adatai: Vác

Helyrajzi szám Mûvelési ág
Terület

(ha)
Összes

AK-érték
Sorsolásra kerülõ

AK-érték
A terület hasznosítására

vonatkozó korlátozás

092/22. gyümölcsös 0,3779 12,81 1,64 Natura 2000 terület

0173/17. gyümölcsös 0,1847 6,26 6,26

0178/15. gyep (rét) 0,2170 6,79 5,25

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.

Több részarány-tulajdonos egyezségen alapuló írásbeli igényét, valamint a kisorsolt földrészletekre vonatkozó csere-
megállapodásokat az MgSzH Földmûvelésügyi Igazgatósága figyelembe veszi. Az egyezségen alapuló közös igényt a
sorsolás kezdetéig a helyszínen, a cserét – amely csak a tulajdonba adható földrészletekre vonatkozik – a sorsolást kö-
vetõ 15 napon belül lehet közokiratba vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt megállapodásként, az MgSzH
Földmûvelésügyi Igazgatóságához benyújtani.

A sorsolás a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül.
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 megjelenésben akadályozott érdekelt részarány-tulajdonos szabályszerû meghatalmazással ellátott meghatalmazot-

tal képviseltetheti magát.

Akinek a nyilvános sorsolás jogos érdekét érinti vagy sérti, a sorsolás szabálytalan lebonyolítása ellen, törvénysértésre
hivatkozással a sorsolást követõ 48 órán belül kifogást nyújthat be a Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigaz-
gatási Hivatalhoz.
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

(4400 Nyíregyháza, Keleti u. 1.) hirdetménye

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal értesíti a Kék „Búzakalász” Mgtsz. ér-
dekeltségi területén részarány-földtulajdonnal rendelkezõ személyeket, hogy a földrendezõ és a földkiadó bizottságok-
ról szóló többször módosított 1993. évi II. törvény 13. § (4) bekezdése alapján

2008. november 27. (csütörtök) 10 órakor

Kék település Teleház nagytermében (4515 Kék, Kölcsey u. 11.)

nyilvános sorsolást tart

a részarány-földtulajdonok helyének meghatározása céljából.

A sorsolásra kijelölt földrészletek az alábbiak:

Sorszám Település Hrsz. Mûvelési ág
Összes terület

(ha)
Összes

AK
Kiadható

AK
Korlátozó
intézkedés

1. Kék 03 rét, erdõ 4,0099 27,56 19,24 Vezetékjog

2. Kék 010 erdõ 0,0665 0,42 0,42

3. Kék 025 legelõ 0,0522 0,22 0,22

4. Kék 029/18 szántó 8,9532 78,42 0,38

5. Kék 029/31 szántó 0,3819 6,26 0,19

6. Kék 029/37 szántó, legelõ 12,6854 50,52 4,62

7. Kék 029/38 erdõ 20,1313 126,83 113,00

8. Kék 033/10 szántó 0,5594 12,64 2,10 Földmérési jelek
használati joga

9. Kék 040/3 szántó 2,0377 40,26 4,79

10. Kék 040/4 szántó 1,7690 33,70 6,06

11. Kék 041/9 szántó 1,6822 23,30 1,31

12. Kék 041/11 szántó 2,7389 43,88 2,40

13. Kék 044 szántó 19,6669 283,30 2,46

14. Kék 045/2 erdõ 0,3449 2,17 0,85

15. Kék 052 szántó, rét 21,5946 243,14 2,41

16. Kék 058/2 szántó 2,7479 62,10 29,81

17. Kék 068/6 rét 0,0344 0,54 0,54

18. Kék 0100 erdõ 0,2343 1,48 1,48

19. Kék 0105/4 rét 5,3073 18,58 18,58

20. Kék 0105/7 erdõ 0,3991 2,51 2,51

21. Kék 0116/1 szántó, rét 4,6547 47,52 0,76

22. Kék 0116/5 rét 2,3950 8,38 8,38

23. Kék 0124/7 szántó, rét,
nádas

13,9806 167,88 77,35

24. Kék 0126/4 szántó 0,9080 13,47 3,14

25. Kék 0126/7 szántó 19,5290 269,25 2,31

26. Kék 0126/10 szántó, rét 38,5544 592,87 10,71

27. Kék 0139/5 szántó, rét 52,2839 697,96 1,07

28. Kék 0140/5 szántó, rét 7,8179 95,08 7,31

29. Kék 0145 szántó, rét 11,8046 146,84 5,10 Földmérési jelek
használati joga
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Sorszám Település Hrsz. Mûvelési ág
Összes terület

(ha)
Összes

AK
Kiadható

AK
Korlátozó
intézkedés

30. Kék 0152/7 szántó 4,8131 62,09 48,75

31. Kék 0152/8 rét 2,1601 33,70 25,36

32. Kék 0152/10 rét 0,0479 0,42 0,42

33. Kék 0152/12 rét 0,2180 1,90 1,90

34. Kék 0157 szántó 0,1208 1,56 1,56

35. Kék 0159 szántó 0,0374 0,48 0,48

36. Kék 0164/4 erdõ 0,5363 3,38 3,38

37. Kék 0165 erdõ, legelõ 15,7861 96,49 96,49

38. Kék 0166/4 szántó 5,1707 87,17 1,04

39. Kék 0167 szántó 3,7588 48,49 29,64

40. Kék 0172/1 szántó, rét 6,1740 62,69 6,47

41. Kék 0173 szántó, rét 1,2908 20,59 3,01

42. Kék 0180/5 szántó 0,2672 3,45 3,45 Vezetékjog

43. Kék 0184/12 rét, erdõ 0,8085 3,55 3,55 Vezetékjog

44. Kék 0184/14 erdõ 1,9077 12,02 12,02

45. Kék 0188/14 erdõ, szõlõ 2,3542 35,60 35,60

46. Kék 0188/15 erdõ 1,7942 6,28 6,28

47. Kék 0191/2 szántó 1,3261 9,28 5,70

48. Kék 0191/3 erdõ 2,0986 13,22 13,22

49. Kék 0191/4 szántó 3,2319 18,22 0,88

50. Kék 0191/6 szántó 0,1367 0,36 0,36

51. Kék 0191/7 szántó 0,1273 0,89 0,89

52. Kék 0191/8 szántó 1,1977 8,38 8,38

53. Kék 0191/9 szántó 1,0876 7,61 7,61

54. Kék 0191/10 szántó 0,4992 3,49 3,49

55. Kék 0191/11 szántó 1,0646 7,45 7,45

56. Kék 0191/12 szántó 0,4701 1,22 1,22

57. Kék 0192 erdõ 0,1547 0,97 0,97

58. Kék 0193/10 szántó 0,6186 4,33 4,33

59. Kék 0194/2 legelõ, szántó 8,3316 49,41 6,27

60. Kék 0197/25 erdõ 1,9857 12,51 12,51

61. Kék 0197/26 erdõ 0,3669 2,31 2,31

62. Kék 0197/27 erdõ 0,6042 3,81 3,81

63. Kék 0197/28 erdõ 0,1503 0,95 0,95

64. Kék 0197/29 erdõ 1,3257 8,35 8,35

65. Kék 0197/39 erdõ 0,7578 4,77 4,77

66. Kék 0197/41 erdõ 0,5550 3,50 3,50

67. Kék 0199/2 erdõ 0,4989 3,14 3,14

68. Kék 0199/6 erdõ 2,1771 13,72 13,72 Vezetékjog

69. Kék 0199/8 erdõ 0,6172 3,89 3,89 Vezetékjog

70. Kék 0199/9 erdõ 0,6222 3,92 3,92 Vezetékjog

71. Kék 0200 erdõ 6,9437 43,75 12,91

72. Kék 0202/4 rét 0,3430 2,98 2,98

73. Kék 0206 rét 0,3395 2,95 2,95

74. Kék 0208/3 rét 0,7498 6,52 1,18

75. Kék 0210/3 rét 0,1783 1,55 1,55

76. Kék 0210/5 szántó 17,8587 270,30 9,49

2008/43. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 7301



Sorszám Település Hrsz. Mûvelési ág
Összes terület

(ha)
Összes

AK
Kiadható

AK
Korlátozó
intézkedés

77. Kék 0212/1 szántó, legelõ 14,1099 49,40 11,65 Földmérési jelek
használati joga
és vezetékjog

78. Kék 0213 szántó 2,8298 36,50 10,02 Vezetékjog

79. Kék 0215/2 rét, gyümölcsös 1,0071 14,38 14,38

80. Kék 0215/14 szántó 3,1362 43,56 3,14 Vezetékjog

81. Kék 0217/13 erdõ, szántó 1,3048 7,30 7,30 Vezetékjog

82. Kék 0219/6 erdõ 0,3409 2,15 2,15

83. Kék 0219/18 gyümölcsös 0,5976 24,92 4,92

84. Kék 0219/24 legelõ 0,2480 0,64 0,64

85. Kék 0219/26 gyümölcsös,
erdõ, legelõ

10,2093 350,03 11,25

86. Kék 0221 erdõ 0,1626 1,02 1,02

87. Kék 0233/7 gyümölcsös,
rét, szántó

30,3140 631,30 89,43

88. Kék 0233/9 gyümölcsös 0,5550 12,04 12,04

89. Kék 0237/1 gyümölcsös 5,1638 112,05 21,17

90. Kék 0237/3 gyümölcsös 6,3129 136,99 76,54

91. Kék 0238/1 szántó, rét 4,1398 51,94 13,24

92. Kék 0239 erdõ 0,4111 2,59 2,59

93. Kék 0240 erdõ 0,0755 0,48 0,48

94. Kék 0247/1 erdõ, szántó 15,1621 98,32 98,32 Vezetékjog

95. Kék 0247/3 erdõ, legelõ 2,0490 11,45 11,45 Vezetékjog

96. Kék 0249 erdõ 1,3883 8,75 8,75

97. Kék 0251 erdõ 11,7251 73,87 73,87

98. Kék 0252 erdõ 1,8159 11,44 11,44

99. Kék 0262/3 erdõ 4,5868 28,90 28,90 Vezetékjog

100. Kék 0264 szántó, erdõ,
legelõ

13,3561 150,06 49,81 Vezetékjog

101. Kék 0267 szántó, rét 17,5919 279,32 41,50

102. Kék 0270 szántó, rét 4,0124 68,43 26,21

103. Beszterec 034/1 szántó 10,4088 197,41 1,92 Bányaszolgalmi jog
és földmérési jelek

használati joga

104. Beszterec 036/1 rét 4,7572 41,39 3,72

105. Nyírbogdány 0194 szántó, rét 73,9678 781,89 2,64 Bányaszolgalmi jog

106. Nyírbogdány 0196 szántó 28,3853 354,67 0,86

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 Budapesti Rendõr-fõkapitányság árverési hirdetménye

A Budapesti Rendõr-fõkapitányság

nyilvános árverést hirdet

állami tulajdonú, forgalomból kivont 104 db gépkocsi és 8 tételnyi egyéb alkatrész és motorkerékpár bezúzás céljából
történõ megvásárlására, bruttó 2 100 000 Ft kikiáltási áron.

Az árverésen nyertes vevõ a felhasználást tekintve korlátozott tulajdonjogot szerez, melynek értelmében a megvásá-
rolt gépkocsikat a hatályos jogszabályokban meghatározott módon köteles bezúzni, és a hulladékot – a jogszabályi köte-
lezettségek figyelembevételével – szabadon felhasználhatja. A kiíró halasztott vagy a szerzõdésben meghatározottól
eltérõ ütemezésû részletfizetést tartalmazó ajánlatot nem fogad el.

1. Az árverés helye:
Budapesti Rendõr-fõkapitányság, 1139 Budapest, Teve u. 4–6.

2. Az árverés idõpontja:
2008. november 11. 10 óra.

3. Az árverésen való részvétel elengedhetetlen feltételei:
– A kiíró az ajánlattevõktõl 350 000 Ft, azaz háromszázötvenezer forint bánatpénz megfizetésén túlmenõ egyéb pénz-

ügyi garanciát nem kér. A fent megjelölt bánatpénz megfizetése az árverés idõpontjáig a Budapesti Rendõr-fõkapitány-
ság számlaszámára – Magyar Államkincstár 10023002-01451430 – befizetendõ.

– Az árverési dokumentáció árverést megelõzõ átvétele.
– Az árverésre jelentkezõ rendelkezzen a gépjármûveket átvevõ telephelye szerint illetékes környezetvédelmi fel-

ügyelõség által 16 01 04* EWC-kódra kiadott kezelési engedéllyel és az illetékes önkormányzat fenti hulladék kezelésé-
re vonatkozó telephely engedélyével, valamint az árverésre jelentkezõ vagy alvállalkozója rendelkezzen az Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség (vagy jogelõdje) által 16 01 04* EWC-kódra kiadott
szállítási vagy begyûjtési és szállítási engedéllyel.

4. Az árverésre jelentkezés módja:
A fenti címen az árverés napján a 2. pontban megjelölt idõpontot megelõzõ 30 percben zárt, cégjelzés nélküli boríték

átvételi elismervény ellenében történõ benyújtása mellett lehet jelentkezni. A borítékban el kell helyezni az árverési do-
kumentációban elõírt – az érvényességi feltételként megjelölt – mellékleteket, a bánatpénz átutalásának hitelt érdemlõ
igazolását, valamint a kikiáltási árra vagy annál magasabb összegre szóló ajánlati formanyomtatványt. A borítékon fel
kell tüntetni az árverési dokumentációban megjelölt szöveget. A kikiáltási ár alatti ajánlat érvénytelen.

Az árverésen részt venni és vételi ajánlatot tenni személyesen vagy meghatalmazott útján lehet. A meghatalmazást
közokiratba vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba kell foglalni. Az árverésen történõ részvételi jogosultságot iga-
zolni kell a személyi igazolvánnyal (útlevéllel), jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdálkodószer-
vezetek esetén aláírási címpéldánnyal, 30 napnál nem régebbi cégkivonattal, illetve a folyamatban lévõ cégeljárást iga-
zoló cégbírósági dokumentummal, valamint konzorcionális ajánlat esetén az erre vonatkozó megállapodással.

A Budapesti Rendõr-fõkapitányság térítésmentesen biztosítja a részvételre jelentkezõk részére az árverési dokumen-
tációt az 1139 Budapest, Teve u. 4–6. címen munkanapokon 9–13 óra között. Az információs pulttól a BRFK Gazdasági
Igazgatóság titkárság, gazdálkodási és beszerzési csoportot kell keresni (belsõ telefonmellék: 32-441).

Az árveréssel kapcsolatos – az árverési dokumentációban nem szereplõ – kérdésekben felvilágosítás kérhetõ:
– gépkocsikkal kapcsolatos kérdésekben (a gépkocsik megtekintésének idõpontját is itt kell egyeztetni): Szabó Károly

r. tzls. (távolléte esetén helyettese ugyanezen a telefonszámon), tel.: 307-5208,
– árverésre jelentkezéssel kapcsolatos kérdésekben: Lak Vilmos r. õrnagy (távolléte esetén helyettese ugyanezen a te-

lefonszámon), tel.: 443-5305.
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5. Az árverés lefolytatása:
Az ajánlattevõk a kikiáltási árról, illetve ha van ennél magasabb, akkor a legmagasabb ajánlattól indulva licitálhatnak.

Egy-egy ráajánlás minimális összege (licitlépcsõ) 20 000 Ft, azaz húszezer forint. A következõ licit megtételére rendel-
kezésre álló idõ 60 másodperc. A licitálás addig tart, amíg a rendelkezésre álló idõn belül új ajánlat nem érkezik. A gép-
kocsikat az árverésen legmagasabb vételárat ajánló veheti meg. A gépkocsik és egyéb tárgyak külön-külön megvételére
nincs lehetõség, csak a pályázati dokumentációban szereplõ összes tétel egyszerre történõ megvételére.

6. A szerzõdéskötés módja:
Az árverésen nyertes vevõt a szerzõdés aláírásának árverést követõ 8 napon belüli kötelezettsége terheli. Az adásvételi

szerzõdés tervezete az árverési dokumentáció mellékletét képezi.

7. A vételár megfizetése:
A vételár bánatpénz feletti részét a Budapesti Rendõr-fõkapitányság által kibocsátott számla kézhezvételétõl számí-

tott 15 napon belül kell a szerzõdéstervezet szerinti, MÁK-nál vezetett számlára megfizetni átutalás útján. Az árverési
nyertes bánatpénze a vételárba beszámít.

Amennyiben az árverési nyertes a teljes vételárat határidõn belül nem fizeti meg, a bánatpénzt elveszti, és az árverés
eredménytelennek minõsül. A nem nyert árverezõk részére a bánatpénzt a kiíró az árverést követõen haladéktalanul
visszafizeti.

8. Egyebek:
A Budapesti Rendõr-fõkapitányság az árverést annak megkezdése elõtt kártérítési, illetve kártalanítási kötelezettség

nélkül visszavonhatja. Ez esetben az átutalt bánatpénz a jelentkezõknek haladéktalanul visszajár. Az árverés megkezdé-
se elõtt a Budapesti Rendõr-fõkapitányság tételesen ellenõrzi az elõírt iratok, igazolások meglétét, amennyiben valamely
igazolás, irat hiányzik, vagy a pályázat formailag nem megfelelõ, úgy a jelentkezõ az árverésen nem licitálhat.
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A MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2008. október 9–15.)

(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

268. 51. évfolyam L 268. szám (2008. október 9.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 982/2008/EK rendelete (2008. október 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behoza-
tali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 983/2008/EK rendelete (2008. október 3.) a Közösség legrászorulóbb személyei-
nek az intervenciós készletekbõl származó élelmiszerekkel történõ ellátását célzó, a 2009-es
költségvetési év terhére a tagállamok rendelkezésére álló erõforrások elosztására vonat-
kozó terv elfogadásáról

* A Bizottság 984/2008/EK rendelete (2008. október 6.) a Németország lobogója alatt közle-
kedõ hajók által az ICES I és IIb övezetben folytatott, közönséges tõkehalra irányuló halá-
szat tilalmáról

* A Bizottság 985/2008/EK rendelete (2008. október 6.) az Egyesült Királyság lobogója alatt
közlekedõ hajók által az ICES VI, VII és VIII övezet közösségi vizein és a harmadik orszá-
gok felségterületéhez és joghatósága alá nem tartozó vizein folytatott, nagyszemû vörösdur-
bincsra irányuló halászat tilalmáról

* A Bizottság 986/2008/EK rendelete (2008. október 7.) a tagállamok – kivéve Németország,
Spanyolország, Észtország, Franciaország, Írország, Lettország, Litvánia, Lengyelország
és az Egyesült Királyság – lobogója alatt közlekedõ hajók által az ICES V, VI, VII és
XII övezetben (közösségi vizek, valamint a harmadik országok felségterületéhez és jogható-
sága alá nem tartozó vizek) folytatott, fekete abroncshalra irányuló halászat tilalmáról

* A Bizottság 987/2008/EK rendelete (2008. október 8.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, érté-
kelésérõl, engedélyezésérõl és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parla-
menti és tanácsi rendelet IV. és V. mellékletének módosításáról1

A Bizottság 988/2008/EK rendelete (2008. október 8.) a bizonyos vámkontingensek és preferenciá-
lis megállapodások alapján történõ cukortermék-behozatalra vonatkozó, szeptember 29. és 2008.
október 3. között kérelmezett engedélyek kibocsátásánál alkalmazandó odaítélési együttható meg-
állapításáról

A Bizottság 989/2008/EK rendelete (2008. október 8.) egyes GATT-kontingensek alapján
2009-ben az Amerikai Egyesült Államokba exportálandó sajtokra vonatkozó kiviteli engedélyekre
alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról

1EGT-vonatkozású szöveg
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2008/780/EK:

* A Tanács határozata (2008. szeptember 29.) az Indiai-óceán déli részére vonatkozó halá-
szati megállapodásnak az Európai Közösség nevében történõ megkötésérõl

2008/781/EK:

* A Tanács határozata (2008. október 2.) a Régiók Bizottsága hét bolgár tagjának és hét bol-
gár póttagjának kinevezésérõl

Bizottság

2008/782/EK:

* A Bizottság határozata (2008. október 7.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a kaptán, a fol-
pet, a formetanát és a metiokarb hatóanyagként való felvételének céljából történõ módosí-
tásáról szóló 2007/5/EK bizottsági irányelv helyesbítésérõl [az értesítés a C(2008) 5583. szá-
mú dokumentummal történt]1

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2008/783/KKBP határozata (2008. szeptember 15.) az Európai Unió és a Horvát
Köztársaság között a Horvát Köztársaságnak az Európai Unió csádi köztársasági és közép-
afrikai köztársasági katonai mûveletében (EUFOR Tchad/RCA mûvelet) történõ részvéte-
lérõl szóló megállapodás megkötésérõl

Megállapodás az Európai Unió és a Horvát Köztársaság között a Horvát Köztársaságnak az
Európai Unió csádi köztársasági és közép-afrikai köztársasági katonai mûveletében (EUFOR
Tchad/RCA mûvelet) történõ részvételrõl

Egyéb jogi aktusok

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

EGT-Vegyesbizottság

* Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozata 298/08/COL (2008. május 21.) Norvégiában a
Gyrodactylus salarisra vonatkozóan a betegségtõl mentes övezetekrõl és a további garan-
ciákról

Helyesbítések

* Helyesbítés a 2003/467/EK határozat Lengyelország egyes közigazgatási egységeinek a
szarvasmarhák enzootikus leukózisától hivatalosan mentessé nyilvánításának tekintetében
történõ módosításáról szóló, 2007. augusztus 2-i 2007/559/EK bizottsági határozathoz (HL
L 212., 2007. 8. 14.)

1EGT-vonatkozású szöveg
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269. 51. évfolyam L 269. szám (2008. október 10.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 990/2008/EK rendelete (2008. október 9.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behoza-
tali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 991/2008/EK rendelete (2008. október 9.) a cukorágazat egyes termékeire a
2008/2009-es gazdasági évben alkalmazandó, a 945/2008/EK rendelettel rögzített irányadó árak-
nak és kiegészítõ importvámok összegének módosításáról

A Bizottság 992/2008/EK rendelete (2008. október 9.) a gabonaágazatban 2008. október 1-jetõl al-
kalmazandó behozatali vámok megállapításáról szóló 959/2008/EK rendelet módosításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2008/784/EK:

* A Tanács határozata (2008. október 2.) a Közösség által a 2001/549/EK és a 2002/882/EK
határozat értelmében a Szerbia és Montenegró Államközösségnek (korábbi nevén Jugo-
szláv Szövetségi Köztársaságnak) nyújtott hosszú lejáratú kölcsönök tekintetében Monte-
negró különálló kötelezettségének megállapításáról és Szerbia kötelezettségének ezzel ará-
nyos csökkentésérõl

Bizottság

2008/785/EK:

* A Bizottság határozata (2008. október 9.) az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában
az oktatási, audiovizuális és kulturális területen mûködõ közösségi programok irányítására
létrehozott Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség létrehozásáról szóló
2005/56/EK határozat módosításáról1

270. 51. évfolyam L 270. szám (2008. október 10.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/765/EK:

* A Bizottság határozata (2007. december 11.) a Finnország által a Tieliikelaitos/Destia javá-
ra nyújtott C 7/06. (ex NN 83/05.) számú TÁMOGATÁSRÓL [az értesítés a C(2007) 6073.
számú dokumentummal történt]1

2008/766/EK:

* A Bizottság határozata (2008. augusztus 25.) a vezetõiengedély-kategóriák közötti egyenér-
tékûségrõl [az értesítés a C(2008) 3790. számú dokumentummal történt]1

1EGT-vonatkozású szöveg
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271. 51. évfolyam L 271. szám (2008. október 11.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 993/2008/EK rendelete (2008. október 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék beho-
zatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 994/2008/EK rendelete (2008. október 8.) a 2003/87/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv és a 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti kibocsát-
ásiegység-forgalmi jegyzékek egységesített és biztonságos rendszerérõl1

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/787/EK:

* A Bizottság határozata (2008. október 3.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet 10. cikkének
(2) bekezdése, 143d. és 143e. cikke alapján az EMGA, illetve az EMVA-kiadások számára
rendelkezésre bocsátott összegek meghatározásáról szóló 2006/410/EK határozat módosí-
tásáról

2008/788/EK:

* A Bizottság határozata (2008. október 3.) az önkéntes moduláció Portugáliában való alkal-
mazásából származó nettó összegeknek a 2009–2012 közötti naptári évek tekintetében tör-
ténõ meghatározásáról [az értesítés a C(2008) 5533. számú dokumentummal történt]

2008/789/EK:

* A Bizottság határozata (2008. október 3.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet 10. cikke szerin-
ti modulációból eredõ, a tagállamok részére a 2006–2012. évre odaítélendõ összegek megha-
tározásáról szóló 2006/588/EK határozat módosításáról [az értesítés a C(2008) 5534. számú
dokumentummal történt]

2008/790/EK:

* A Bizottság határozata (2008. október 7.) a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer)
Nickle et al. (a fenyõfa fonalférge) elterjedése elleni, Portugáliának az attól ismerten mentes
területein kívüli más területeire vonatkozó ideiglenes kiegészítõ intézkedéseknek a tagálla-
mok számára történõ elõírásáról szóló 2006/133/EK határozat módosításáról [az értesítés a
C(2008) 5555. számú dokumentummal történt]

2008/791/EK:

* A Bizottság határozata (2008. október 10.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az amidoszul-
furon és a nikoszulfuron hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról szóló
2008/40/EK irányelv helyesbítésérõl [az értesítés a C(2008) 5703. számú dokumentummal
történt]1

1EGT-vonatkozású szöveg
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272. 51. évfolyam L 272. szám (2008. október 14.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 995/2008/EK rendelete (2008. október 13.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék beho-
zatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 996/2008/EK rendelete (2008. október 13.) a cukorágazat egyes termékeire a
2008/2009-es gazdasági évben alkalmazandó, a 945/2008/EK rendelettel rögzített irányadó árak-
nak és kiegészítõ importvámok összegének módosításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2008/792/EK:

* A Tanács határozata (2008. február 25.) az egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamai,
másrészrõl az Üzbég Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és
együttmûködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az
Európai Unióhoz történõ csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzõkönyv alá-
írásáról és ideiglenes alkalmazásáról

Jegyzõkönyv az egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrõl az Üzbég Köz-
társaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttmûködési megállapo-
dáshoz a Bolgár Köztársaságnak és Romániának a partnerségi és együttmûködési megálla-
podáshoz történõ csatlakozásának figyelembevételérõl

Bizottság

2008/793/EK:

* A Bizottság határozata (2008. október 1.) a közös halászati politika irányításához szükséges
adatok gyûjtésével és kezelésével kapcsolatban egyes tagállamoknál 2008-ban felmerült ki-
adások támogathatóságáról [az értesítés a C(2008) 4013. számú dokumentummal történt]

2008/794/EK:

* A Bizottság határozata (2008. október 9.) az Egyesült Királyság számára az ICES VIIe kör-
zetben halászattal eltölthetõ többletnapok biztosításáról [az értesítés a C(2008) 5657. számú
dokumentummal történt]

2008/795/EK:

* A Bizottság határozata (2008. október 10.) a Németországban elõforduló magas patogeni-
tású madárinfluenza H5N1 altípusával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekrõl [az ér-
tesítés a C(2008) 6026. számú dokumentummal történt]1

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2008/796/KKBP együttes fellépése (2008. október 13.) az Európai Unió dél-kauká-
zusi különleges képviselõje megbízatásának módosításáról

1EGT-vonatkozású szöveg
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273. 51. évfolyam L 273. szám (2008. október 15.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 997/2008/EK rendelete (2008. október 14.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék beho-
zatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 998/2008/EK rendelete (2008. október 14.) a mezõgazdasági termékek interven-
ciós felvásárlásánál alkalmazandó értékcsökkentési együtthatóknak a 2009. számviteli évre
történõ megállapításáról

* A Bizottság 999/2008/EK rendelete (2008. október 14.) a felvásárlást, raktározást és forga-
lomba hozatalt magukban foglaló intervenciós intézkedések finanszírozási költségeire al-
kalmazandó kamatlábaknak az EMGA 2009. számviteli évére történõ meghatározásáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2008/797/EK:

* A Tanács határozata (2008. szeptember 25.) az Európai Közösség és az Indiai Köztársaság
kormánya közötti, a légi közlekedés egyes kérdéseirõl szóló megállapodás aláírásáról és ide-
iglenes alkalmazásáról

Megállapodás az Európai Közösség és az Indiai Köztársaság kormánya között a légi közleke-
dés egyes kérdéseirõl

Bizottság

2008/798/EK:

* A Bizottság határozata (2008. október 14.) a Kínából származó vagy onnan szállított, tejet
tartalmazó termékek vagy tejtermékek behozatalára vonatkozó különleges feltételek meg-
állapításáról és a 2008/757/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezésérõl [az értesítés
a C(2008) 6086. számú dokumentummal történt]1

274. 51. évfolyam L 274. szám (2008. október 15.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL
ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

2008/786/EK:

* Az EK–EFTA egységes árutovábbítási vegyes bizottság 1/2008 határozata (2008. június 16.)
az egységes árutovábbítási eljárásról szóló, 1987. május 20-i egyezmény módosításáról

1EGT-vonatkozású szöveg
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A Közbeszerzési Értesítõ 120. számának (2008. október 15.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Ajánlati felhívás

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (HR-rendszer
szállítása, rendszerbe állítása és kapcsolódó szolgálta-
tások teljesítése – K. É. – 16041/2008)

Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (hézagkezelés – 2/2008
– K. É. – 16342/2008)

Budapest XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzata
(AF XII. út-, járdafenntartás, -javítás, úttartozékok
2010-ig – K. É. – 14432/2008)

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (étkezési
utalványok beszerzése 2009. évre – K. É. – 16072/2008)

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (18 db
azonos típusú, alacsony padlós, normál nyomtávolsá-
gú, légkondicionált közúti csuklós villamosjármû, vala-
mint karbantartási eszközök, tartalék alkatrészek
Debrecenbe történõ szállítása és kapcsolódó szolgálta-
tások – K. É. – 16532/2008)

Dorogi Szent Borbála Kht. (4306/Dorog/08, takarítás
– K. É. – 15804/2008)

Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társu-
lás (AF – technikai segítségnyújtás a Hevesi Hulladék-
gazdálkodási Társulás KEOP 2.3.0. 2. fordulós pályá-
zati anyagának elkészítéséhez – K. É. – 16333/2008)

Magyar Közút Állami Közútkezelõ Fejlesztõ Mûszaki
és Információs Kht. (ROP burkolatfelújítás 2008. –
Észak-magyarországi Régió – K. É. – 16107/2008)

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi Pénzügyi és
Szerzõdéskötõ Egység (2006/018/176.01.03 számú átme-
neti támogatás projekt keretén belül szolgáltatástender
az állat-egészségügyi és növény-egészségügyi határállo-
mások szolgáltatási kapacitásának megerõsítésére, az
országos állat-egészségügyi informatikai rendszer fej-
lesztésére – K. É. – 16412/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás
a K 570.03 5707. sz. út 5+817 km-sz. fánipusztai Kiska-
rasica-híd felújítási munkáinak elvégzése tárgyában
– K. É. – 16270/2008)

Országos Onkológiai Intézet (veszélyes hulladékokhoz
szükséges gyûjtõedényzet biztosítása, valamint elszállí-
tása és ártalmatlanítása – K. É. – 15827/2008)

Országos Onkológiai Intézet (külföldi folyóiratok be-
szerzése – K. É. – 15833/2008)

RÓNA KER-TÉSZ Kft. (kertészetitermék-feldolgozó
gépek támogatásból megvalósuló beszerzése – K. É. –
15944/2008)

Semmelweis Egyetem (a Semmelweis Egyetem épü-
leteivel kapcsolatos tervezésekre keretmegállapodás
– K. É. – 13060/2008)

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (az
Agóra Pólus székesfehérvári központja kiviteli tervei-
nek elkészítése az engedélyes tervek alapján, továbbá
részletes tételes költségvetés készítése – K. É. –
16141/2008)

Uralgó Kft. (biogázüzem építése, szarvasmarha- és
baromfitelepek korszerûsítése, kapcsolódó gépek szál-
lítása, valamint kapcsolódó tervezés – K. É. –
16176/2008)

Ajánlati felhívás – egyes ágazatokban

Békés Megyei Vízmûvek Zrt. (villamosenergia-szállí-
tás a Békés Megyei Vízmûvek Zrt. részére – K. É. –
16172/2008)

Részvételi felhívás

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (digi-
tális color Doppler Uh-készülék és négy darab beteg-
õrzõ monitor beszerzése szállítási szerzõdés keretében
– K. É. – 16247/2008)

Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (pneumo-
coccus elleni konjugált oltóanyag beszerzése 0–2 éves
kisgyermekek részére – K. É. – 16265/2008)

ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító
Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. (az ESZA Kht. kezelé-
sében lévõ hazai és uniós források felhasználását elõse-
gítõ kommunikációs tevékenységekhez kapcsolódó mé-
diatervezési és médiavásárlási feladatok ellátása vállal-
kozási szerzõdés keretében – K. É. – 16312/2008)

Magyar Nemzeti Bank (elektromos és gépészüzemel-
tetés – K. É. – 16153/2008)

Országos Rendõr-fõkapitányság (az ORFK Oktatási
Igazgatóság dunakeszi telephelyén lévõ kutyák ellátá-
sához szükséges tápok beszerzése – K. É. – 16269/2008)

Városi Szolgáltató Zrt. (Hidegenergia-központ létesí-
tése a Városi Szolgáltató Zrt. szentendrei fûtõmû telep-
helyén – K. É. – 15932/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Okta-
tó Kórház szállítási szolgáltatásainak ellátása – K. É. –
15623/2008)

Budapest Fõváros Önkormányzata (független hivata-
los közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása a Szent
Imre Kórház regionális egészségügyi központ rekonst-
rukció II. ütem megvalósításához kapcsolódó közösségi
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eljárási rend szerinti közbeszerzési eljárások befejezé-
séig – K. É. – 15705/2008)

Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. [zárt, dobozos, hiba-
elhárító tehergépkocsik beszerzése (5 db) – K. É. –
15970/2008]

Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazga-
tóság (mezõgazdasági gépek beszerzése – TED – K. É. –
16079/2008)

HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. (tejtermékek
szállítása a HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. ré-
szére 12 hónapos idõtartamra – K. É. – 15900/2008)

Kaposi Mór Oktató Kórház (takarítási és mosodai
szolgáltatás ellátása – K. É. – 15960/2008)

Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazga-
tási Képzési Központ (26 db e-learning-es tananyag fej-
lesztése – K. É. – 15300/2008)

Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazga-
tási Képzési Központ (teljesítményértékelési felkészíté-
sek a kormányhivataloknál és a központi hivataloknál
– K. É. – 15303/2008)

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a volt
Csepel Mûvek területén 240 ha terület tényfeltárása
– K. É. – 16289/2008)

Magyar Energia Hivatal (HTM-ek megszüntetése
– K. É. – 16295/2008)

Magyar Közút Kht. (hídfelújítások tervezése Jász-
Nagykun-Szolnok megyében 2008. II. – K. É. –
15432/2008)

Magyar Közút Kht. (hídfelújítások tervezése Csong-
rád megyében 2008. II. – K. É. – 15434/2008)

Magyar Közút Kht. (2008. évi lakott területen kívüli
kis költségû forgalomtechnikai beruházások – K. É. –
15547/2008)

Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (MNV Zrt.) (az
MNV Zrt. saját és rábízott vagyoni körébe tartozó in-
gatlanokkal, valamint a székházzal kapcsolatos ingat-
lankezelési, -õrzési szolgáltatások – K. É. – 15440/2008)

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség [egységes monitoring-
információs rendszer (EMIR) informatikai rend-
szerfejlesztés és informatikai szolgáltatások nyújtása
– K. É. – 16212/2008]

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a
Nyíregyháza nyugati elkerülõ kiviteli terv elkészítése
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményérõl – K. É. –
15538/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (TA007 – hídter-
vezés a NIF Zrt. szekszárdi régió Duna bal parti terüle-
tein – K. É. – 16105/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (TED KP010
– K. É. – 16317/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (SZ007 EU – bé-
késcsabai – K. É. – 16460/2008)

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház [gyógyszerek, infú-
ziók, daganatellenes készítmények, gyógyszeralap-
anyagok és tápszerek beszerzése (SG-310.) – K. É. –
16314/2008]

Semmelweis Egyetem (a Semmelweis Egyetem részé-
re 4 db boncterem kialakítása – K. É. – 15940/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl – egyes ágaza-
tokban

Alba Volán Zrt. [58 db – 26% 13,5 m-es (12 951–
13 500 mm) hosszúságú, kéttengelyes, elõvárosi (M3/II.
osztály elõírásainak megfelelõ), szóló, új autóbusz szál-
lítása forgalomba helyezéssel – K. É. – 16081/2008]

Budapesti Közlekedési Zrt. (a 24-es, 30-as villamos vo-
nalán pályafelújítási munkák mûszaki ellenõri felada-
tainak ellátása – K. É. – 16128/2008)

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest X. ker.,
Szárnyas utca Somfa köz–Szárnyas utca 136. szám kö-
zötti szakaszán (hrsz.: 38315/77) gázelosztó vezeték lé-
tesítése – K. É. – 16446/2008]

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest I. ker., Do-
náti utca Vám utca–Hunyadi János út közötti sza-
kaszán (hrsz.: 14231) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 16450/2008]

Hajdú Volán Zrt. (2 db, azonos gyártótól származó,
legalább a 2007. évben gyártott távolsági szóló autó-
busz kivitel beszerzése, javítása és karbantartása
– K. É. – 15901/2008)

MÁV Zrt. (épületszerkezeti karbantartás – Szombat-
hely – K. É. – 16149/2008)

Nógrád Volán Zrt. (1 db + 300% helyi szóló autóbusz
zártvégû pénzügyi lízingje – K. É. – 16050/2008)

Vasi Volán Zrt. (10 db elõvárosi szóló autóbusz zárvé-
gû pénzügyi lízingje – K. É. – 16013/2008)

Volánbusz Zrt. [25 db – 30% 18 m-es (17 800–18 750
mm) hosszúságú, alacsony padlós, új elõvárosi (M3/II.
osztály elõírásainak megfelelõ), csuklós autóbusz szál-
lítása forgalomba helyezéssel – K. É. – 16094/2008]

Módosítás

BKV Rt. DBR Metró Projekt Igazgatóság (Budapesti 4.
sz. metróvonal I. szakasz – jármûtelep építése – K. É. –
16155/2008)

Dunavecsei Mezõgazdasági Zrt. (az Európai Unió Hi-
vatalos Lapjához 2008. augusztus 29-én K. É. –
13318/2008 számon feladott ajánlati felhívás módosí-
tása – K. É. – 15505/2008)

Pécsi Tudományegyetem (Apheresis-készülék és be-
szerzésére, valamint a beavatkozások elvégzéséhez
szükséges szerelékek szállítására vonatkozó határozat-
lan idejû szállítási szerzõdés – K. É. – 16395/2008)
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Visszavonás

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (a 2008/S
160-216505 számú ajánlati felhívás visszavonása
– K. É. – 16512/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a
Vas és Zala megyében három veszélyes közúticsomó-
pont-átépítés engedélyezési és kiviteli tervdokumentá-
ciójának elkészítése tárgyú eljárás ajánlati felhívás
visszavonásáról – K. É. – 16257/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

Agro-Milk Kft. (az Agro-Milk Kft. szarvasmarhate-
lepén a trágyakezelés infrastruktúrájának és gépi be-
rendezéseinek korszerûsítése – K. É. – 14962/2008)

MÁV Zrt. (készenlétben lévõ féksaruk javítása, rög-
zítõsaruk átfestése – K. É. – 16281/2008)

MÁV Zrt. (TÜ 5/20 tüzelõolaj beszállítása – K. É. –
16283/2008)

Ajánlati felhívás

Békés Város Önkormányzata (Békés, Verseny utca 4.
számú ingatlanon inkubátorház építése – K. É. –
16194/2008)

Bodajk Város Önkormányzata (sportközpont létesíté-
se – K. É. – 16529/2008)

Gazdasági Ellátó Szervezet (élelmiszerek beszerzése
– K. É. – 15836/2008)

Herczeg és Társa Faipari Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. (öttengelyes CNC-megmunkálóközpont és szer-
számalapcsomag beszerzése – K. É. – 16580/2008)

Károly Róbert Kereskedelmi Szakközépiskola, Általá-
nos Iskola és Óvoda (élelmezési alapanyagok beszerzése
18 hónapra – K. É. – 14294/2008)

Monor Város Önkormányzata (I. rész: Monor, Liliom
utca útburkolat-felújítása aszfaltszõnyegezéssel,
II. rész: Monor, Kinizsi utca és Munkácsy utca útbur-
kolat-felújítása aszfaltszõnyegezéssel – K. É. –
16134/2008)

Részvételi felhívás – egyes ágazatokban

Gyõr–Sopron–Ebenfurti Vasúti Zrt. (kitérõfelújítás a
GySEV Zrt. vonalain 2008. – K. É. – 16268/2008)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (vezénylési
szoftver – K. É. – 15626/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

Mihályi Agrár Zrt. (mezõgazdasági gép beszerzése
– K. É. – 16220/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)

Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény (konzerv
– K. É. – 16544/2008)

Dabas Város Önkormányzata (2. pályázatírási keret-
megállapodás – K. É. – 16536/2008)

Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Fõapátság
(500 fõs konyha élelmiszereinek beszerzése – K. É. –
12308/2008)

Miniszterelnöki Hivatal (2008. évi október 23-i nem-
zeti ünnep központi állami rendezvényeinek megszer-
vezése és lebonyolítása – K. É. – 16250/2008)

Zala Megyei Önkormányzat [Zala Megyei Önkor-
mányzat Idõsek Otthona (Zalakomár) sármelléki te-
lephelyén mûködõ élelmezési részleg üzemeltetése, a
Sármellék és a Szentgyörgyvár Önkormányzata Álta-
lános Mûvelõdési Központ tagiskolájának és tagóvodá-
jának, valamint az önkormányzatok szociális étkezte-
tési feladatainak ellátása – K. É. – 12969/2008]

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)

Budapest Fõváros Önkormányzata (Táncsics Mihály
Kollégium részére rekonstrukciókiegészítõ építési be-
ruházások megrendelése – K. É. – 15889/2008)

Dabas Város Önkormányzata [Dabas, útépítési keret-
megállapodás – tájékoztató a keretmegállapodásos el-
járás második részének eredményérõl (2008. III. ne.)
– K. É. – 16447/2008]

Elõre Szövetkezet (pályázatból megvalósuló állat-
tartó telep korszerûsítése – K. É. – 16037/2008)

Észak-dunántúli Vízmû Zrt. (megvalósíthatósági ta-
nulmány, közbeszerzési mûszaki tervdokumentáció,
valamint pályázati dokumentáció elkészítése a tatabá-
nyai szennyvíztisztító telep fejlesztése tárgyában a
KEOP-1.2.0. pályázat 2. fordulójára – K. É. –
16603/2008)

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 vállalkozási szerzõdés – K. É. – 16604/2008)

Gyõr–Sopron–Ebenfurti Vasúti Zrt. (a Szombathely–
Szentgotthárd vasútvonalat érintõ nagyfeszültségû ve-
zetékek szabványosítása – K. É. – 16259/2008)

Héjja Testvérek Kft. (Héjja Testvérek Kft. csongrádi
biogázüzemének felépítése – K. É. – 16471/2008)

Heves Város Önkormányzata (gondozási központ üze-
meltetése – K. É. – 16470/2008)

Siklósi Kórház Nonprofit Kft. (bontási munkálatok
3 ütemben a Siklósi Kórház Nonprofit Kft. területén
– K. É. – 16427/2008)
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Somogy Megyei Önkormányzat (tájékoztató eljárás
eredményérõl – akadálymentesítés – K. É. –
15844/2008)

Szentendre Város Önkormányzata (csapadékvizek be-
fogadása, elvezetése – K. É. – 12577/2008)

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata [tata-
bányai edzõtermek és öltözõk építési munkái I. ütem, a
sportcsarnok átalakítása (galéria beépítése) – K. É. –
16177/2008]

Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium
(élelmiszerek 2008. szeptember 1.–2009. augusztus
31-ig tartó folyamatos szállítása – K. É. – 13924/2008)

Zánkai Gyermek- és Ifjúsági Centrum Kht. (tájékozta-
tó a központi konyha és étterem épülete részleges felújí-
tása tárgyú eljárás eredményérõl – K. É. – 16489/2008)

Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról vagy módo-
sításáról

Szentendre Város Önkormányzata (a Közbeszerzési
Értesítõ 2008. július 23-i, 84. számában, K. É. –
11420/2008 számon megjelent ajánlati felhívás vissza-
vonása – K. É. – 15316/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

Budapest Fõváros Önkormányzata (dél-budai régió
vízjogi létesítési engedélyezési tervek elkészítése, a víz-
jogi létesítési és építési engedély beszerzése – K. É. –
14016/2008)

Eszterházy Károly Fõiskola (az Eszterházy Károly Fõ-
iskola régi csarnokának tetõszigetelési és bádogozási
munkáinak elvégzése – K. É. – 16302/2008)

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [a Budapest I. ker., bu-
dai alsó rakpart Rudas fürdõ–Erzsébet híd (I. ütem) és
az Erzsébet híd–Döbrentei tér (II. ütem) közötti sza-
kaszán (hrsz.: 6229/1) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 14762/2008]

Göd Város Önkormányzata [a Gödi Körkép címû idõ-
szakos önkormányzati lap vezetõi (fõszerkesztõi) teen-
dõi, tördelési és nyomdai munkák elvégzése, illetve el-
végeztetése – K. É. – 14721/2008]

Kiskunhalasi Református Egyházközség (ajánlatkérõ
Fogyatékos Gyermekek Gondozóháza épületének kor-
szerûsítésére – K. É. – 14738/2008)

Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (KSzF) (nagy
teljesítményû számítógép- és tárolórendszerekkel tör-
ténõ ellátás – K. É. – 16387/2008)

Magyar Posta Zrt. (Szentlõrincen új posta építése
– K. É. – 14794/2008)

Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium
(takarítási feladatok ellátása a 2008. évben – K. É. –
14780/2008)

Miniszterelnöki Hivatal [a MeH EKK (jelenleg MeH)
elektronikus közigazgatási keretrendszer kialakítása
tárgyában kötött szerzõdés módosítása – K. É. –
16502/2008)

Nagy Imre Alapítvány (teljes körû kivitelezõi és kiállí-
táskivitelezõi szolgáltatás a Nagy Imre Ház felújításá-
ra, belsõ átalakításának építési és belsõépítészeti mun-
káira, állandó kiállítás kivitelezésére – K. É. –
14741/2008)

Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális In-
tézményei [tej, tejtermék, margarinok beszerzése (Ka-
pi-Tej Kft.) – K. É. – 15009/2008]

Váci Fegyház és Börtön (levespor termékek beszállí-
tása – Budmárk Kft. – K. É. – 14655/2008)

Váci Fegyház és Börtön (savanyúság termékek be-
szállítása – Budmárk Kft. – K. É. – 14656/2008)

Váci Fegyház és Börtön (szárazáru termékek beszállí-
tása – Budmárk Kft. – K. É. – 14657/2008)

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
(parkolóépítés Zalaegerszeg, Hunyadi-tömbbelsõben,
8 558 756 Ft nettó összegben – Magyar Aszfalt Zrt.
– K. É. – 14658/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

Ajak Nagyközség Önkormányzata (a Rozmaring Óvo-
da felújítása – K. É. – 14720/2008)

Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (M3 autópálya, burko-
lat- és hídfelújítás/2008. – K. É. – 16524/2008)

Budapest XXIII. Ker. Soroksár Önkormányzata [folyó-
számla-hitelkeret biztosítása (700 000 000 Ft) – K. É. –
14351/2008]

Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(a BME õrzés-védelmi feladatai 2. rész: a BME-
OMIKKK Gyorskocsi utca 5–7. sz. alatti épülete,
összes alapterület 2760 m2, 16 615 200 HUF + áfa
– K. É. – 14676/2008)

Csongrád Megyei Önkormányzat (40 db hordozható
személyi számítógép beszerzése – 6 104 000 Ft + áfa,
Irodagép Kft. – K. É. – 14659/2008)

DMRV Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. (õrzõ-védõ
szolgáltatás, vagyonvédelmi feladat ellátása és porta-
szolgálat Vác központi telephelyen, Vác, fõépítésveze-
tõség telephelyen, Szentendre, Duna jobb parti ÜIG
központi telephelyen – K. É. – 14645/2008)

DMRV Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. [dobogókõi
pihenõházak (üdülõ) 4379 m2 – K. É. – 14649/2008]

Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [fõvárosi csatorna-
rekonstrukciók tervezõi tevékenységének ellátása – I.,
Csap u. (Aladár u.–Hegyalja út között) – K. É. –
12609/2008]
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata [iparo-
sított technológiával épült lakóépületek energiatakaré-
kos felújítása, 11 épület, 114 944 400 Ft (GOMÉP Kft.)
– K. É. – 13232/2008]

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (Budapest V. ker.,
Nádor u. 31. szám alatti épület III–IV. emeletén iroda-
helyiségek kialakítása és felújítása – K. É. –
16483/2008)

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat [irodaszerek szállítá-
sa (4 718 249 Ft) – K. É. – 13816/2008]

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat [1 db Volvo S 80 D5
(185 Le) Summum gépkocsi szállítása – K. É. –
14716/2008]

Országgyûlés Hivatala (villanyszerelési anyagok,
valamint fénycsõ, halogén- és izzólámpa szállítása
– K. É. – 16456/2008)

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szolnok,
Pozsonyi u. 65. – K. É. – 15984/2008)

Vértes Volán Zrt. (közforgalmú autóbuszjáratok al-
vállalkozásban történõ üzemeltetése – KRÉBER Fuva-
rozási és Idegenforgalmi Kft. – K. É. – 14643/2008)

Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (beruházási
hitel felvétele 2008. évre – K. É. – 11650/2008)

A Fõvárosi Bíróság ítélete

Fõvárosi Bíróság 25.K.35.047/2007/6. számú ítélete
(K. É. – 14605/2008)

Fõvárosi Bíróság 14.K.30524/2008/7. számú ítélete
(K. É. – 14736/2008)

Fõvárosi Bíróság 25.K.33.658/2007/4. számú ítélete
(K. É. – 15242/2008)

Fõvárosi Bíróság 25.K.33.216/2007/5. számú ítélete
(K. É. – 16478/2008)

Fõvárosi Bíróság 14.K.35115/207/5. számú jogerõs
ítélete (K. É. – 16481/2008)

Fõvárosi Bíróság 13.K.32.640/2007/22. számú jogerõs
ítélete (K. É. – 16482/2008)

A Fõvárosi Ítélõtábla ítélete

Fõvárosi Ítélõtábla 4.Kf.27.201/2008/8. számú ítélete
(K. É. – 14735/2008)

Fõvárosi Ítélõtábla 3.Kf.27.092/2008/8. számú ítélete
(K. É. – 14764/2008)

Fõvárosi Ítélõtábla 3.Kf.27.069/2008/4. számú ítélete
(K. É. – 15297/2008)

Fõvárosi Ítélõtábla 4.Kf.27.341/2007/19. számú jog-
erõs ítélete (K. É. – 16479/2008)

Fõvárosi Ítélõtábla 3.Kf.27.404/2007/4. számú jogerõs
ítélete (K. É. – 16480/2008)
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A Közbeszerzési Értesítõ 121. számának (2008. október 17.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Ajánlati felhívás

Honvédelmi Minisztérium (zöldség és gyümölcs be-
szerzése – K. É. – 16242/2008)

Honvédelmi Minisztérium (kenyér és sütõipari termé-
kek beszerzése – K. É. – 16243/2008)

Honvédelmi Minisztérium (hús és húsipari termékek
beszerzése – K. É. – 16244/2008)

Honvédelmi Minisztérium (baromfitermékek beszer-
zése – K. É. – 16245/2008)

Honvédelmi Minisztérium (a Magyar Honvédség
nagykonyháiban keletkezõ ételhulladék elszállítása és
ártalmatlanítása – K. É. – 16246/2008)

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (terepjáró
személygépkocsik beszerzése – K. É. – 15996/2008)

MÁV Zrt. (folyószámlahitel biztosítása összesen
5,3 Mrd Ft, azaz ötmilliárd-háromszázmillió forint ér-
tékben, hitelszerzõdés formájában – K. É. – 16403/2008)

Országos Rendõr-fõkapitányság (légalkoholmérõ be-
rendezések beszerzése – K. É. – 16439/2008)

Részvételi felhívás

Országgyûlés Hivatala [GSM-szolgáltatás biztosí-
tása és kedvezményes készülék vásárlása (334/2008)
– K. É. – 16448/2008]

Részvételi felhívás – egyes ágazatokban

BKV Zrt. [vállalkozási szerzõdés a felszíni és a felszín
alatti közösségi közlekedésben forgalomirányítási és
utastájékoztatási rendszer fejlesztésének (KMOP-



azonosító: KMOP-2.3.1/A-2008-0002) megvalósítására
– K. É. – 16507/2008]

MÁV Zrt. (oktatási célú forgalmi szimulátorrendszer
– K. É. – 16472/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

Baja Város Önkormányzata (út- és közmûhálózat fej-
lesztése – K. É. – 16535/2008)

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (AGÓ-
RA engedélyezési és kiviteli tervek tervdokumentáció-
jának elkészítése – K. É. – 16083/2008)

Magyar Közút Kht. (burkolatfelújítás az M2 autóúton
– TED – K. É. – 16254/2008)

Magyar Közút Kht. (burkolatfelújítás 2008. III. agg-
lomerációs utak – TED – K. É. – 16256/2008)

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (2006/18/176.02.01
számú átmeneti támogatás projekt keretén belül Natu-
ra 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és eh-
hez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése címû nyílt köz-
beszerzési eljáráshoz – K. É. – 16146/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (halászi Moso-
ni-Duna-híd – K. É. – 16320/2008)

Nemzeti Közlekedési Hatóság (a Nemzeti Közlekedési
Hatóság részére oktatásszervezést nyilvántartó, vizsga-
szervezést megvalósító és vele együttmûködõ ügyirat-
kezelõ program beszerzése, üzembe helyezése, beveze-
tése és támogatása – K. É. – 16328/2008)

Sopron és Környéke Víz- és Csatornamû Zrt. (villamos
energia beszerzése 8 vízmû részére – szerzõdéskötés
– K. É. – 16292/2008)

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (út-
felújítások és csapadékvíz-elvezetõ rendszerek építésé-
vel kapcsolatos bonyolítói, mûszaki ellenõri feladatok
ellátása – K. É. – 15162/2008)

Városi Kórház Keszthely (különféle élelmiszerek be-
szerzése 2008. – K. É. – 16299/2008)

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai
Kht. (integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése
és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása – K. É. –
16339/2008)

Módosítás

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [KP013 – tanul-
mánytervek, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése
AF (TED 2008/S 194-257477) – K. É. – 16511/2008]

Helyesbítés

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Szo-
ciális Intézmény (az Európai Unió Hivatalos Lapjához
2008. szeptember 22-én, K. É. – 15175/2008 számmal

feladott ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. –
16173/2008)

Az egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
(közétkeztetés – K. É. – 16421/2008)

Gyöngyös Város Önkormányzata (mátrafüredi tag-
óvoda, gyermekétkeztetés – K. É. – 16588/2008)

Nagyszekeres, Kisszekeres, Nemesborzova, Zsarolyán
Községek Körjegyzõsége (a közös társulási megállapo-
dásban fenntartott Petõfi Sándor Általános Iskola és
Óvoda intézményeiben közétkeztetési szolgáltatás biz-
tosítása gyermek-, alkalmazotti és vendégebéd-közét-
keztetés céljából – K. É. – 16290/2008)

Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet (étkezte-
tés 2008. – K. É. – 16548/2008)

Zsarolyán Község Önkormányzata (Nagyszekeres,
Kisszekeres, Nemesborzova és Zsarolyán Községek
Önkormányzata által közös társulási megállapodásban
fenntartott szociális otthon intézményében közétkezte-
tési szolgáltatás biztosítása ellátotti, alkalmazotti és
vendégebéd-közétkeztetés céljából – K. É. –
16291/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormány-
zat (a városháza klímaberendezésének kiépítése II. és
III. ütem – K. É. – 16288/2008)

Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
(ajánlatkérõ területén 3 helyszínen meglévõ közterületi
sportpályák felújítása – K. É. – 16192/2008)

Celldömölk Város Önkormányzata (ajánlatkérõ belte-
rületén út-, járda- és kerékpárút-felújítás – K. É. –
15908/2008)

Fejér Megyei Bíróság (a Sárbogárdi Városi Bíróság és
a Dunaújvárosi Városi Bíróság akadálymentesítésének
kivitelezése – K. É. – 16689/2008)

Fonyód Város Önkormányzata (ajánlatkérõ közútjain,
terein a téli síkosság elleni védekezési és hóeltakarítási
munkálatok – K. É. – 15794/2008)

Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. [nátrium-hidroxid
szállítása (K554) – K. É. – 16365/2008]

Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. [sósav szállítása
(K555) – K. É. – 16366/2008]

Fõvárosi Önkormányzat Uzsoki Utcai Kórháza (csont-
sebészeti rögzítõanyag beszerzése – K. É. – 16597/2008)

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (vállalkozási szer-
zõdés a mihályi Dõry-kastély felújítási munkáinak tár-
gyában – K. É. – 16406/2008)

Nagykörûért Alapítvány (összesen 35 fõ OKJ-s képzé-
se fatermékgyártó, tetõfedõ, hidegburkoló, cserépkály-
ha- és kandallóépítõ, gyékény-, szalma-, csuhétárgyké-
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szítõ, gyümölcstermesztõ, mezõgazdaságigép-kezelõ,
bionövény-termesztõ, méhész, halász, kishajóvezetõ
szakmákban – K. É. – 16196/2008)

Pesterzsébet Önkormányzata (orvosi rendelõ akadály-
mentesítése, XX. ker., Virág B. u. – K. É. – 16567/2008)

Sajószentpéter Város Önkormányzata (Ibolya-telep
vasúti aluljáró, Ady–Kossuth összekötõ és a Kodály,
Harmat, Pázsit, Toboz, Könyves K. utak útburko-
lat-felújítási munkái – K. É. – 16350/2008)

Sándorfalva Város Önkormányzata (Sándorfalva, Pe-
tõfi u. 91. szám alatti ingatlanon tervezett 4 lakásos ön-
kormányzati bérház kivitelezése – K. É. – 16202/2008)

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (Sopron –
élelmiszer-beszerzés, november, december – K. É. –
16426/2008)

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakképzõ Iskola (élelmezési alapanyagok beszerzése
2009. évre – K. É. – 16666/2008)

Szil Község Önkormányzata (szili hulladékkezelési
közszolgáltatás – K. É. – 16114/2008)

Ajánlati felhívás

Bányavagyon-hasznosító Kht. (5 db szénhidrogén-ipari
célú mélyfúrás rekultivációja – K. É. – 16686/2008)

Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (élelme-
zési anyagok beszerzése – K. É. – 15953/2008)

Budaörs Város Önkormányzata (Budaörs területén út-
és csapadékvíz-elvezetés építési munkái – K. É. –
16404/2008)

Budaörs Város Önkormányzata (Budaörs területén
zöldfelület-rendezési munkálatok – K. É. – 16413/2008)

Budapest Fõváros X. Kerület Kõbánya Önkormányzata
(Budapest X. kerületben 2 db utca burkolatfelújítása
– K. É. – 16198/2008)

Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
[ajánlatkérõ területén burkolatfelújítási munkák vég-
zése (Abavár u., Abonyi u., Gödöllõi u., Remény u.,
Vadvirág u., Újvilág u.) – K. É. – 16191/2008]

Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
(ajánlatkérõ kezelésébe tartozó úthálózat és járdaháló-
zat fenntartási munkái – K. É. – 16285/2008)

Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
(járda és felszínivíz-elvezetés építése 2008. – K. É. –
16297/2008)

Felsõzsolca Város Önkormányzata [miskolci regionális
hulladékgazdálkodási program (2000/HU/16/P/PE/004)
ISPA/KA projekt keretében megvalósult létesítmények,
illetve beszerzett eszközök kizárólagos üzemeltetése egy-
séges rendszer keretében – K. É. – 16607/2008]

Ferencvárosi Önkormányzat (Budapest IX. kerület,
Hõgyes E. u. 8. szám alatti lakóépület felújítása
– K. É. – 16501/2008)

Határmenti Korona Kft. (sertéstelep almos- és hígtrá-
gya-tárolási és -kijuttatási rendszerének korszerûsí-
tése, telepbõvítése – K. É. – 16432/2008)

Honvédelmi Minisztérium (targoncabeszerzés
– K. É. – 16179/2008)

Köztársasági Õrezred (a Köztársasági Õrezred Buda-
pest V. ker., Honvéd u. 28. sz. alatti irodaépületének te-
tõfelújítása – K. É. – 16627/2008)

Mántelki Parasztgazdaság Zrt. (mezõgazdasági gép
beszerzése a Mántelki Parasztgazdaság Zrt. részére
– K. É. – 16692/2008)

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (bizto-
sítási szerzõdés: 1. vagyon- és felelõsségbiztosítási
szerzõdés, 2. balesetbiztosítási szerzõdés – K. É. –
16115/2008)

Tiszafüred Város Önkormányzata (Tiszafüred, Búza-
virág, Erdõsor, Külsõfokpart, Esze Tamás, Balogh és
Zug utcák szilárd burkolattal való ellátása – K. É. –
15939/2008)

Részvételi felhívás

KER-TÉSZ Értékesítõ Szövetkezet (1 db új hûtõgép-
jármû beszerzése – K. É. – 16639/2008)

KER-TÉSZ Értékesítõ Szövetkezet (1 db új hûtõautó
beszerzése – K. É. – 16753/2008)

Kiskunhalas Város Önkormányzata (mûködési hitel
– K. É. – 16629/2008)

Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága [a PMMI gödöl-
lõi régészeti raktárbázisának (2100 Gödöllõ, Kiss
József u. 2.) felújítási munkái – K. É. – 16602/2008]

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (köz-
ponti fõzõkonyha fogadóépületének kiépítése – K. É. –
15607/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

Balatonszabadi Község Önkormányzata (hivatásfor-
galmú kerékpáros közlekedés feltételeinek megterem-
tése Balatonszabadiban, kerékpárút-építés – K. É. –
14326/2008)

HAGE Hajdúsági Agráripari Zrt. (karcagi és kabai
sertéstelep hígtrágya-kezelésének és -elhelyezésének
megvalósítása – K. É. – 15759/2008)

TEDEJ Zrt. [a Tedej Zrt. tájékoztatója a részvételi
szakasz eredményérõl (13023) – K. É. – 16240/2008]

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)

Bocskaikert Község Önkormányzata (Bocskaikert
Község Önkormányzata tulajdonában álló Németh
László Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási
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Intézmény és Óvoda 300 adagos fõzõkonyhájának
helyben történõ üzemeltetése – K. É. – 16064/2008)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (házi
segítségnyújtó jelzõberendezések igénybevétele
– K. É. – 15772/2008)

Gyõr Megyei Jogú Város Útkezelõ Szervezete (gyõri
közlekedésfejlesztés 2008. 2. ütem – K. É. – 15955/2008)

Hévízgyógyfürdõ és Szent András Reumakórház Kht.
(a KIEPR-2007-0000008/NYDRFU azonosító számú,
új fürdõ- és terápiás centrum, a gyógyfürdõ fejlesztése
új fürdõrésszel és a terápiás centrum fejlesztésével ki-
emelt projekt keretein belül építési engedély tervdoku-
mentáció elkészítése – K. É. – 16720/2008)

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (hibrid-
autó beszerzése – K. É. – 16553/2008)

Lenti Város Önkormányzata (Lenti város önkormány-
zata és jelenleg 5 db önállóan gazdálkodó költségvetési
szerve mint számlatulajdonosok részére bankszámla
vezetése – K. É. – 13766/2008)

Magyar Közút Kht. (országos közutakon keresztmet-
szeti forgalomszámlálás elvégzése kézi módszerrel
– HU – K. É. – 15252/2008)

Magyar Közút Kht. (ROP-burkolatfelújítás, észak-al-
földi régió – K. É. – 15899/2008)

Magyar Közút Kht. (ROP-burkolatfelújítás 2008.
– közép-magyarországi régió – K. É. – 15948/2008)

Magyar Közút Kht. [burkolatfelújítás 2008. I. (HU)
– K. É. – 16218/2008]

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Miskolc
városi villamosvasút fejlesztése – mérnöki szolgáltatá-
sok megrendelése – K. É. – 16494/2008)

MTI Zrt. (takarítás 2008. – K. É. – 16608/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (Létavértes, Ár-

pád téren létesítendõ parkoló építési munkáinak és a
hozzá kapcsolódó útépítési munkák elvégzése – K. É. –
15499/2008)

Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet (szakis-
kolai fejlesztési program II. keretében 90 fõ részére
szervezendõ 6 db egyenként 8 napos külföldi tapaszta-
latcsere lebonyolításához a szakmai továbbképzõ prog-
ramok kidolgozása – K. É. – 14330/2008)

Szegedi Tudományegyetem (az SZTE egyes intéz-
ményei világításának korszerûsítése és karbantartása
– K. É. – 14328/2008)

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(szombathelyi maradványforrás, mérnök – K. É. –
16593/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (az APEH Okta-
tási Intézet Budapest III. kerület, Királyok útja 319. és
317. szám alatti telkein a meglévõ épületekhez kapcso-

lódóan tervdokumentáció készítése – K. É. –
16645/2008)

Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (az elõvárosi
vasúti rendszerhez illeszkedõ közúti közösségi közleke-
dési ráhordó hálózat kialakítása a budaörsi kistérség-
ben és a zsámbéki-medencében – K. É. – 14336/2008)

Gárdony Város Önkormányzata (Gárdony város út-
hálózatának, díszburkolatának, térburkolatainak, jár-
dáinak, padkáinak fenntartása, karbantartása, javí-
tása, fejlesztése – K. É. – 13711/2008)

Gödöllõ Város Önkormányzata (Gödöllõ, Táncsics
Mihály úti sportpálya fejlesztése I. ütem – K. É. –
14424/2008)

Jászberény Város Önkormányzata (Jászberény város
útépítési munkáinak kivitelezése – K. É. – 16434/2008)

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (önkor-
mányzati bérlakóház építése – K. É. – 16624/2008)

Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Szolgálta-
tó Kht. (vállalkozási szerzõdés a veszprémi Kittenber-
ger Kálmán Növény- és Vadaspark Kht. területén Kö-
lyökdzsungel kiviteli terveinek elkészítésére és az ab-
ban foglaltak kivitelezésére – K. É. – 13266/2008)

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (ügyvédi szolgálta-
tás – K. É. – 16643/2008)

Nyírfruct Szövetkezet (hûtõház bõvítése – K. É. –
14242/2008)

Nyírtelek Város Önkormányzata (Rózsa, Orgona,
Nyírfa, Akácos és Tó utcák vízellátásának kivitelezése
– K. É. – 14333/2008)

Orosháza Város Önkormányzata (Orosháza város bel-
területén 2 utca aszfaltozása és a kiscsákói út burkolat-
felújítása – K. É. – 16633/2008)

Siófok Város Önkormányzata (a siófoki Vitorlás u.–
Erkel Ferenc u.–Bethlen Gábor u.–Vasút sor által ha-
tárolt terület út-, járda-, parkoló- és kerékpárút-építé-
se, csapadékvíz-elvezetési, valamint közmû-rekonst-
rukciós munkáinak kiviteli tervezése, kivitelezése
– K. É. – 14244/2008)

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Székesfehérvár területén út-, járdaépítés, -felújítás
II. ütem 2008. – K. É. – 13936/2008)

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (gyalog- és
kerékpárút építése Szigetszentmiklós és Szigetszent-
miklós-Lakihegy között – K. É. – 13954/2008)

Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról vagy módo-
sításáról

ANSERIS Termelõ és Szolgáltató Kft. (a Közbeszer-
zési Értesítõ 107. számában, 2008. szeptember 15-én
K. É. – 13080/2008 számon megjelent az egyszerû eljá-
rás ajánlattételi felhívás visszavonása – K. É. –
15826/2008)
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Fõvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház-
Rendelõintézet (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. szep-
tember 5-i, 103. számában K. É. – 13686/2008 számon
megjelent ajánlati felhívás visszavonása – K. É. –
16869/2008)

Jászboldogháza Község Önkormányzata (a Közbeszer-
zési Értesítõ 2008. október 1-jei, 114. számában K. É. –
15097/2008 számon megjelent egyszerû eljárás vissza-
vonása – K. É. – 16825/2008)

Terézvárosi Közbiztonság Kft. (térfigyelõ rendszer
fejlesztése I. ütem – ajánlati felhívás módosítása
– K. É. – 16818/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (M1 Hegyeshalom/2008.
– K. É. – 16611/2008)

Budapest Fõváros Önkormányzatának Fõpolgármesteri
Hivatala (a dél-budai régió csatornahálózati tenderdo-
kumentációinak elkészítése – K. É. – 15190/2008)

Budapest I. Kerület Budavár Önkormányzata (szalag 20.
– K. É. – 16425/2008)

Budapesti Történeti Múzeum [megelõzõ régészeti fel-
tárás kézi földmunkájának elvégzése, Budapest I.,
Szentháromság tér, Halászbástya pénztárpavilon
– K. É. – 14268/2008]

Budapesti Történeti Múzeum [megelõzõ régészeti fel-
tárás kézi földmunkájának elvégzése, Budapest XIII.
kerület, Jakab J. u.–Esztergomi u.–Bodor u. által hatá-
rolt terület (V. ütem) – K. É. – 14269/2008]

Budapesti Történeti Múzeum [megelõzõ régészeti fel-
tárás kézi földmunkájának elvégzése, Budapest XIII.
kerület, Jakab J. u. –Esztergomi u.–Bodor u. által hatá-
rolt terület (II. ütem) – K. É. – 14270/2008]

Egyek Nagyközség Önkormányzata (135 000 000 HUF
hitel felvétele – K. É. – 15157/2008)

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest IV. kerület,
Lahner György utcában lévõ körzeti nyomásszabályo-
zó (hrsz.: 75103/2) rekonstrukciójához bekötõvezeték
létesítése – K. É. – 15174/2008]

Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XIII. ker., Angyal-
földi út (Huba u.–Csángó u. között) fõvárosi csatornák
rekonstrukciója (45 296 000 Ft) – K. É. – 15014/2008]

MÁV Zrt. [ajánlatkérõ munkavállalóira vonatkozó
– az ajánlatkérõ kollektív szerzõdése és A munka tör-
vénykönyve szerinti kockázatokra – baleset- és felelõs-
ségbiztosítási szerzõdés megkötése (138 582 547 Ft)
– K. É. – 15133/2008]

Mûemlékek Nemzeti Gondnoksága [a tatai Esterhá-
zy-kastélyegyüttes tervezési munkái, 9589 m2 épület,
18 501 m2 udvar és kert (park) – K. É. – 14979/2008]

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [tájékoztató a
42 sz. fõút 7,6–63,1 és a 47. sz. fõút 5,5–34,9 km-szelvé-
nyek közötti szakaszainak mûszaki ellenõri (mérnöki)

feladatainak ellátása tárgyú szerzõdés módosításáról
– K. É. – 15539/2008]

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (Záhony térség
belsõ közúti infrastruktúrájának az ipari, logisztikai
befektetésekkel összehangolt fejlesztése teljes körû ter-
vezési és engedélyezési munkái – K. É. – 16221/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a
4. sz. fõút Kisújszállást elkerülõ kivitelezésének mér-
nöki felügyelete a 140+500–151+850 km közötti sza-
kaszon tárgyú szerzõdés módosításáról – K. É. –
16226/2008)

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szeged,
Anna-kúti villamos vasúti csomópont és felsõvezeték
komplex kivitelezése – K. É. – 14831/2008)

Váci Fegyház és Börtön [baromfiszármazékok beszál-
lítása, 20 000 kg (9 137 000 Ft) – K. É. – 14909/2008]

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (az APEH Dél-
alföldi Regionális Igazgatósága, Békéscsaba, Andrássy
út 11–17. sz. alatti épületének részleges elektromos fel-
újítása – K. É. – 16559/2008)

Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (különleges célú kisgé-
pek, berendezések szállítása/2008. – K. É. –
16539/2008)

Budapest Fõváros Önkormányzata (a Fõpolgármesteri
Hivatal épületének elektromos hálózata felújításának
kivitelezése – kiegészítõ építési beruházások megrende-
lése – K. É. – 15081/2008)

Budapest Fõváros Önkormányzatának Fõpolgármesteri
Hivatala [üzleti és vezetõi tanácsadói szolgáltatások
ellátása (Profil Pénzügyi Szolgáltatások Kft.) – K. É. –
14596/2008]

Budapest Fõváros XVII. Kerület Rákosmente Önkor-
mányzata (szilárd burkolatú utak felújítása, aszfalt-
burkolatú utak felújítása 21 861 m2-en – K. É. –
13574/2008)

Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
[az Egyetem CH-épületének keleti oldali magastetõzet
és a hozzá tartozó horganybádog felújítási munkái
(358 m2 alapterületen) – K. É. – 14369/2008]

Budapesti Történeti Múzeum [megelõzõ régészeti fel-
tárás kézi földmunkájának elvégzése, Budapest I., Sza-
bó Ilonka u. 16. (7 564 234 Ft) – K. É. – 14274/2008]

Budapesti Történeti Múzeum [megelõzõ régészeti fel-
tárás kézi földmunkájának elvégzése, Budapest III.,
Árpád fejedelem u. 79. (23 269 680 Ft) – K. É. –
14278/2008]

Budapesti Történeti Múzeum [megelõzõ régészeti fel-
tárás kézi földmunkájának elvégzése, Budapest XIII.
kerület, Paduc u.–Cserhalom u.–Duna-folyam által ha-
tárolt terület (3 275 251 Ft) – K. É. – 14283/2008]
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Budapesti Történeti Múzeum [megelõzõ régészeti fel-
tárás kézi földmunkájának elvégzése, Budapest III. ke-
rület, Bojtár u. 32. (319 5478 Ft) – K. É. – 14284/2008]

Budapesti Történeti Múzeum [megelõzõ régészeti fel-
tárás kézi földmunkájának elvégzése, Budapest XXI.,
Szabadkikötõ II. sz. kereskedelmi medence partja
(594 8640 Ft) – K. É. – 14287/2008]

Budapesti Történeti Múzeum [megelõzõ régészeti fel-
tárás kézi földmunkájának elvégzése, Budapest III. ke-
rület, Kunigunda u. 45. (MTV-székház) (3 291 300 Ft)
– K. É. – 14289/2008]

Eötvös Loránd Tudományegyetem [fogyasztásra kész
élelmiszer vásárlására jogosító utalványok beszerzése
(252 M Ft) – K. É. – 14409/2008]

ESZA Kht. [HEFOP.1.3. a nõk munkaerõpiacra való
visszatérésének ösztönzése – monitoringfeladatok ellá-
tása (1 810 000 Ft) – K. É. – 14109/2008]

ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító
Iroda Társadalmi Szolg. Kht. [az ESZA Kht. tevé-
kenységéhez kapcsolódó médiavásárlási feladatok ellá-
tása (MindShare Médiaügynökség Kft.) – K. É. –
14770/2008]

Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazga-
tóság [a Duna mederrendezési munkáinak elvégzése
1806 fkm térségében (sarkantyúk visszabontása)
– K. É. – 14714/2008]

Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [I., Ág u. csatorna-
rekonstrukció tervezése (Mészáros u.–Tigris u. között)
– K. É. – 14718/2008]

Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kór-
ház-Rendelõintézet (23 106 db sebvarró anyag beszer-
zése, 13 075 232 Ft – K. É. – 14664/2008)

Kalocsa Város Önkormányzat Kórháza [takarítás
(3593/Kalocsa/04) – K. É. – 13982/2008]

Kisalföld Volán Közlekedési Zrt. (6 db azonos típusú
új, városi kivitelû alacsonypadlós csuklós autóbusz
zártvégû pénzügyi lízingje, 1 999 872 CFH – K. É. –
14638/2008)

Magyar Követeléskezelõ Zrt. (az 1027 Budapest, Hen-
ger u. 2/B alatt található, Margit Palace irodakomple-
xumban meghatározott irodarészek bérlete – K. É. –
16452/2008)

MÁV Zrt. [hordozható tûzoltó készülékek beszerzése
(36 279 070 Ft + áfa) – K. É. – 14191/2008]

MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rend-
szerirányító Zrt. [a MAVIR Zrt. Spectrum-rendsze-
ren végzendõ fejlesztések és egyéb szolgáltatások
(2007-0027) DynaData – K. É. – 16590/2008]

MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rend-
szerirányító Zrt. [a MAVIR Zrt. Spectrum-rendsze-
ren végzendõ fejlesztések és egyéb szolgáltatások
(2007-0027) – ODD – K. É. – 16591/2008]

MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rend-
szerirányító Zrt. [a MAVIR Zrt. Spectrum-rendsze-
ren végzendõ fejlesztések és egyéb szolgáltatások
(2007-0027) Astron – K. É. – 16592/2008]

MTI Zrt. (klímaberendezések karbantartása 2007.
– K. É. – 16609/2008)

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
[a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló, a
88/2007. (IV. 26.) Korm. rendelettel módosított
55/2004. (III. 31.) Korm. rendeletben meghatározott
nemzeti doppingellenes szervezet feladatainak teljes
körû ellátása – K. É. – 16252/2008]

Országgyûlés Hivatala (tûzjelzõ rendszer kiépítése az
Országház épületében a C osztály területén és a XV-ös
számú udvari épületben – K. É. – 14597/2008)

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szeged,
Tömörkény István Gimnázium és Mûvészeti Szakkö-
zépiskola bõvítéses rekonstrukciós munkáinak teljes
körû kivitelezése – K. É. – 16318/2008)

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata [aján-
latkérõ fenntartásában mûködõ 46 közoktatási intéz-
mény étkeztetési feladatainak ellátása (603 749 339 Ft)
– K. É. – 12759/2008]

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
[hosszú lejáratú, mindösszesen 1 200 000 000 Ft össze-
gû banki hitel nyújtása út-, és hídfenntartási, -felújí-
tási feladatok finanszírozására (Raiffeisen Bank Rt.)
– K. É. – 14142/2008]

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
[ajánlatkérõ részére 1 000 000 000 Ft összegû multi
currency hitel/szabadon átváltható hitel nyújtása az
önkormányzat 2005. évi költségvetésében tervezett
beruházási feladatok finanszírozására (CIB Bank)
– K. É. – 14145/2008]

Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza
(vesekõzúzó-szolgáltatás beszerzése – K. É. –
16612/2008)

Vác Város Önkormányzata (a Katona Lajos Városi
Könyvtár épületének ablakcseréjéhez egyedi faszerke-
zetû ablakok gyártása, fóliázott szállítása – K. É. –
14135/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (vas-
úti szerelvények vizsgálatára alkalmas fix röntgensu-
garas berendezés beszerzése és telepítése – K. É. –
15867/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (5 db
közúti mobil röntgensugaras berendezés, valamint
1 db vontató jármû szállítása – K. É. – 15874/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (ve-
zetõi gépjármûvek beszerzése – K. É. – 15888/2008)

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai
Kht. (VIR – K. É. – 16581/2008)

Volánbusz Közlekedési Zrt. (autóbusz-futómû és erõ-
átviteli alkatrészek – K. É. – 16347/2008)
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Volánbusz Közlekedési Zrt. Mûszaki és Fejlesztési
Igazgatóság (fagyálló folyadék beszállítása és konszig-
nációs raktározása – K. É. – 16444/2008)

Zala Megyei Önkormányzat (az ajánlatkérõ részére a
MFB által refinanszírozott hosszú lejáratú fejlesztési
hitel felvétele – K. É. – 14128/2008)

Összegezés az egyszerû közbeszerzési eljárásban az
ajánlatok elbírálásáról

Magyar Közút Kht. (változtatható jelzésképû táblák
telepítése – K. É. – 15559/2008)
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A Cégközlöny 42. számában (2008. október 16.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-08-004544/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 25. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „SALI” Vendéglátóipari és
Szolgáltató Betéti Társaság (1076 Budapest, Thököly
út 14. fszt. 7.; cégjegyzékszáma: 01 06 748992; adószáma:
21349159-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Fióktelepe(i):
3535 Miskolc, Baráthegyalja út 7.
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
23.Fpk.01-08-002122/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SZKM-2000 Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1138
Budapest, Váci út 184.; cégjegyzékszáma: 01 06 758290;
adószáma: 21780446-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SZKM-2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-08-004739/6. 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) „Kánaán Földje” Ingatlan és
Építõipari Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1034
Budapest, Pacsirtamezõ u. 36. III. em. 6.; cégjegyzék-
száma: 01 06 761335; adószáma: 21863455-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„Kánaán Földje” Ingatlan és Építõipari Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-005668/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 26. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) OSKI Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (1211 Budapest, Gyepsor utca 1.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 769513; adószáma: 21559138-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6440 Jánoshalma, Rákóczi utca 12. 2. em. 7.
6400 Kiskunhalas, Szilády Áron utca 5–7.
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
20.Fpk.01-07-002978/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való köz-
zétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NEWS Hirdetõ és Szolgál-
tató Betéti Társaság (1062 Budapest, Podmaniczky
utca 89.; cégjegyzékszáma: 01 06 774405; adószáma:
21925001-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
TOTOM Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9144 Kóny, Jókai utca 16.
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
17.Fpk.01-08-002315/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) RÓTH Ipari és Kereskedelmi Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1123 Budapest,
Alkotás u. 11. 2. em. 3.; cégjegyzékszáma: 01 09 063774;
adószáma: 10308543-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
Budapest II., Utas u. 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INVEST ALMA-

NACH Pénzügyi, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II/17. 1364 Bp.,
Pf. 147.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-08-004045/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 25. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Inventa Befektetési Kft.
(1021 Budapest, Tárogató út 77.; cégjegyzékszáma:
01 09 070415; adószáma: 10419540-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCAT Szolgál-
tató és Kereskedelmi Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
I. em. 7.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-08-004773/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MARKUP Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1101 Budapest,
Pongrácz út 9/B; cégjegyzékszáma: 01 09 161013; adó-
száma: 10641976-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-07-006051/11. 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) JRS Kereskedelmi és Befektetõ Kft.
(1137 Budapest, Szent István krt. 18. 1. em. 1.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 163025; adószáma: 10669910-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
P & G Popular Games Export-Import Kereskedelmi Kft.
Elõzõ székhelye(i):
1028 Budapest, Kossuth L. u. 44.
1136 Budapest, Balzac u. 21.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-

moló és Csõdmenedzser Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-08-005228/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MIDDLE EAST Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (1104 Budapest, Lavotta u. 9. 8. em. 34., te-
lephelye: 1087 Budapest, Kõbányai út 16., 1152 Budapest,
Szentmihályi út 171.; cégjegyzékszáma: 01 09 361103;
adószáma: 10931772-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MIDDLE EAST Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
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Elõzõ székhelye(i):
1144 Budapest, Szentmihályi út 4–6. I. e. 4.
11165 Budapest, Katona József u. 5.
1195 Budapest, Petõfi u. 32.
1133 Budapest, Pannónia u. 112. fszt. 4.
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
23.Fpk.01-08-002651/7. 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) SzámLAN Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás
alatt (1025 Budapest, Józsefhegyi u. 4/B; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 368176; adószáma: 12019517-2-41) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SzámLAN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-08-003071/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 25. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DEXTETT Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1161 Buda-
pest, József utca 154., telephelye: 1047 Budapest, Fóti
út 56., fióktelepe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 2–6. B ép.
201. lház; cégjegyzékszáma: 01 09 662764; adószáma:
12282823-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1181 Budapest, József u. 154.
1158 Budapest, Körvasút sor 71.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Vadász & Partners

Felszámoló, Vagyonfelügyelõ és Tanácsadó Kft., 1112
Budapest, Neszmélyi u. 44.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-08-004536/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 25. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NHAT LE-98 Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1191
Budapest, Artúr u. 14.; cégjegyzékszáma: 01 09 671491;
adószáma: 12381685-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Telephelye(i):
1087 Budapest, Kõbányai út 16.
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
17.Fpk.01-08-004907/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ELEKTRO-SERVICE Szol-
gáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (1203 Budapest, Ferenc utca 1.; cégjegyzékszáma:
01 09 676321; adószáma: 10806883-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

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
9.Fpk.01-07-006026/19. 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) AUTEC Szolgáltató és Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1030 Budapest,
Szentendrei út 107.; cégjegyzékszáma: 01 09 689186; adó-
száma: 12496435-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Invest-
ment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Buda-
pest, Seregély u. 17., 1301 Bp., Pf. 18.
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A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-003359/13. 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) CLEMENS Kozmetikai és Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás
alatt (1121 Budapest, Zugligeti út 79.; cégjegyzékszáma:
01 09 706210; adószáma: 12845152-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CLEMENS Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
CLEMENS Kozmetikai és Kereskedelmi Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
AVALON Ipari Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1051 Budapest, Vörösmarty tér 1.
1121 Budapest, Zugligeti út 14.
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
10.Fpk.01-07-005765/19. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. július 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MON-SEC Magánnyomozói és Va-
gyonvédelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1151 Bu-
dapest, Bogáncs u. 6–8.; cégjegyzékszáma: 01 09 715579;
adószáma: 13035507-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1181 Budapest, Csontváry utca 50. 6. em. 18.
1192 Budapest, Bercsényi Miklós u. 5. fszt. 1.
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
10.Fpk.01-07-006860/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. július 7. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) Hollywood Exit Kereskedelmi és Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1103 Budapest,
Noszlopy utca 8–10.; cégjegyzékszáma: 01 09 722911;
adószáma: 13190091-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1087 Budapest, Asztalos Sándor utca 5–7.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1103 Budapest, Noszlopy utca 8–10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-

gyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40. 6/3.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-08-002962/5. 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) After-Consulting Vagyonvédel-
mi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság „végelszámolás alatt” (1158 Budapest, Kés-
márk u. 16.; cégjegyzékszáma: 01 09 728099; adószáma:
13298137-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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
2.Fpk.01-08-001250/10. 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) Acrokerámia Centrum Kis-
kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1205 Bu-
dapest, Sas utca 35., telephely: 1144 Budapest, Füredi
u. 74–76., fióktelep: 2045 Törökbálint Tópart 41/A, 2045
Törökbálint, Kaktusz u. 076. hrsz.; cégjegyzékszáma:
01 09 861129; adószáma: 13551362-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1117 Budapest, Budafoki út 70.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.
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A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-006125/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. július 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PACO Mûsorgyártó és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1132 Budapest, Rönt-
gen u. 9. fszt. 3.; cégjegyzékszáma: 01 09 866844; adószá-
ma: 13664275-2-41) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CCA Adó és Pénz-
ügyi Tanácsadó Menedzser Zrt., 1148 Budapest, Fogarasi
út 58.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-07-004354/13. 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) PF GENERÁL Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1181 Buda-
pest, Csontváry u. 21. 8. em. 44.; cégjegyzékszáma:
01 09 870496; adószáma: 13369327-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1181 Budapest, Csapó u. 19.
2146 Mogyoród, Eper u. 5/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-002768/17. 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) MOTORING-R Ingatlanfor-
galmazó és Motorgyártó Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (1183 Budapest, Attila u. 56/A; cégjegyzékszáma:
01 09 871761; adószáma: 13759340-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Jogelõd(ök):
Csillagpart Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL

Felszámoló, Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Kereskedelmi
Kft., 1077 Budapest, Dohány u. 54.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-08-000011/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 29. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) CETRA Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1095 Budapest, Sorok-
sári út 48.; cégjegyzékszáma: 01 09 874426; adószáma:
13810397-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Nem bejegyzett székhelye(i):
2132 Felsõgöd, Vasút utca 25.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-FEL-

SZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
utca 29.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-08-000243/9. 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) GASTRODATE Ételfutár Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (1194 Budapest, Hoffher Al-
bert utca 20–22.; cégjegyzékszáma: 01 09 880902; adó-
száma: 13939614-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-000261/7. 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) PINEUS Építõipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1211 Budapest, Színesfém utca 15.; cégjegyzékszáma:
01 09 896205; adószáma: 13715993-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 683720.
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A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-006311/18. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PETRONEX Kereskedelmi
és Szolgáltató Zártkörû Részvénytársaság (2509 Esz-
tergom-Kertváros, Damjanich utca 45.; cégjegyzékszáma:
01 10 045237; adószáma: 11056940-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Invest-
ment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Buda-
pest, Seregély u. 17., 1301 Bp., Pf. 18.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000599/9. 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) VÁ-KI Kereskedelmi és
Szolgáltató Közkereseti Társaság „végelszámolás
alatt” (7635 Pécs, Ökörszem dûlõ 13.; cégjegyzékszáma:
02 03 060301; adószáma: 21177679-1-02) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
VÁ-KI Kereskedelmi és Szolgáltató Közkereseti Tár-

saság

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000597/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 9. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „HAGNER & HAGNER” Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7625 Pécs, Csor-
tos Gyula u. 16/A; cégjegyzékszáma: 02 06 061832; adó-
száma: 20059226-1-02) adós felszámolását 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 Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000546/7. 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) M. Nostradamus Szolgáltató
és Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(7634 Pécs, Zsongorkõ u. 1–3.; cégjegyzékszáma:
02 06 067792; adószáma: 20206909-2-02) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
M. Nostradamus Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanács-

adó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 886496.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000230/17. 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) HARGITEX Kereskedelmi, Szol-
gáltató Betéti Társaság (7900 Szigetvár, Szent István-la-
kótelep 17. 1. em. 11.; cégjegyzékszáma: 02 06 068376;
adószáma: 20355876-2-02) adós felszámolását fõeljárás-
ként 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.02-08-000457/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GERI & GERI Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (7800 Siklós, Felsza-
badulás u. 92. C ép.; cégjegyzékszáma: 02 06 069902;
adószáma: 20991375-2-02) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CON-
SULTING Gazdasági-Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonért.
Zrt., 1143 Budapest, Besnyõi utca 13., cégjegyzékszáma:
01 10 042573. (A helyi kirendeltség címe: 7623 Pécs,
Megyeri út 66.)
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A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000184/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 19. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Kemal Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (7300 Komló, Alkotmány utca 41.; cég-
jegyzékszáma: 02 06 072883; adószáma: 22248264-2-02)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CLIENS Gazdasági
Tanácsadói, Ügyvitelszervezõi és Könyvszakértõi Kft,
7623 Pécs, Rét u. 15., cégjegyzékszáma: 02 09 000169.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000422/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Buzás és Ferencz Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszáma:
02 06 073116) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanács-
adó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 886496.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000403/11. 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) Monique Hungary Kereskedelmi
és Ipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (7627 Pécs, Kis-
piricsizma dûlõ 66.; cégjegyzékszáma: 02 09 067910; adó-
száma: 12785230-2-02) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7627 Pécs, Kispiricsizma dûlõ 48.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Portfólió Befektetési

és Vállalkozási Kft., 7400 Kaposvár, Virág utca 21., cég-
jegyzékszáma: 14 09 000928.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000467/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Bento-Mobil Ipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(cégjegyzékszáma: 02 09 068943) adós felszámolását fõel-
járásként 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
3.Fpk.02-08-000503/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NYÚMEN Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7775 Ma-
gyarbóly, Dózsa Gy. u. 9.; cégjegyzékszáma: 02 09 068955;
adószáma: 13125330-2-02) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CON-
SULTING Gazdasági-Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonért.
Zrt., 1143 Budapest, Besnyõi utca 13., cégjegyzékszáma:
01 10 042573.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000339/12. 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) J és B Pannon-Bau Építõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság (7630 Pécs, Álmos
utca 3.; cégjegyzékszáma: 02 09 069195; adószáma:
13206598-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Jogelõd(ök):
J és B Pannon-Bau Építõ Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
1134 Budapest, Apály u. 4. B ép., cégjegyzékszáma: 01 09
724140.
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A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000367/18. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 25. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Harmat és Társa Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7634
Pécs, Páfrány utca 19.; cégjegyzékszáma: 02 09 069583;
adószáma: 13324917-2-02) adós felszámolását fõeljárás-
ként 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 Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000628/25. 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) FIRST-EUROPEAN-HUN-
GARY Kereskedelmi, Szolgáltató és Építõipari Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (7800 Siklós, Szent István
tér 8.; cégjegyzékszáma: 02 09 069648; adószáma:
13350659-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
KO-DE-BAU Kereskedelmi és Építõipari Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
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.02-08-000474/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Tasi és Pest Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (cégjegy-
zékszáma: 02 09 069698) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CLIENS Gazdasági
Tanácsadói, Ügyvitelszervezõi és Könyvszakértõi Kft,
7623 Pécs, Rét u. 15., cégjegyzékszáma: 02 09 000169.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000596/8. 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) „Szentkatalin” Erdõbirto-
kossági Társulat (7621 Pécs, József A. u. 15.; cégjegy-
zékszáma: 02 15 000083; adószáma: 11547765-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CLIENS Gazdasági
Tanácsadói, Ügyvitelszervezõi és Könyvszakértõi Kft,
7623 Pécs, Rét u. 15., cégjegyzékszáma: 02 09 000169.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000413/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „AQUARELL” Képzõmûvé-
szeti és Szolgáltató Betéti Társaság (6000 Kecskemét,
Berzsenyi Dániel utca 9. 4. em. 10.; cégjegyzékszáma:
03 06 109059; adószáma: 20340504-1-03) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ
Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Mikes u. 9–11., cégjegy-
zékszáma: 17 09 001262.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000660/4. 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) Trade Contact 2004 Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (6087 Dunavecse, Petõfi u. 48.; cégjegyzékszáma:
03 06 112962; adószáma: 21916852-2-03) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Trade Contact 2004 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-

moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.
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A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000632/4. 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) BULDEGÁRD Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(6100 Kiskunfélegyháza, XI. kerület 79/B; cégjegyzék-
száma: 03 06 113905; adószáma: 22232111-1-03) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BULDEGÁRD Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-

moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000641/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) AIR-HUNGARY Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végel-
számolás alatt” (6236 Tázlár, Ady Endre utca 17.; cégjegy-
zékszáma: 03 09 108121; adószáma: 11982805-2-03) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TÖRPETROL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
AIR-HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-FEL-

SZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház u. 29.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 726061.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000414/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GP-Turfcare Mezõgazda-
sági, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (6200 Kiskõrös, Petõfi Sándor út 97.; cégjegy-
zékszáma: 03 09 109362; adószáma: 12731626-2-03) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.,
cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000342/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SOFT LEATHER PLUSZ
Bútoripari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (6000 Kecskemét, Semmelweis
utca 1.; cégjegyzékszáma: 03 09 109455; adószáma:
12753327-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
SOFT LEATHER Bútoripari Kereskedelmi és Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-

moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000415/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DORO PLUSZ Számítástech-
nikai, Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (6086 Szalkszentmárton, Pipa u. 1.; cég-
jegyzékszáma: 03 09 113505; adószáma: 12638499-2-03)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Marosi A. utca 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedel-

mi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zrt., 1134 Budapest,
Csata u. 11. mfszt. 7., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000454/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 25. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FIUMARA-SPED Kereske-
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delmi és Logisztikai Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6000 Kecskemét, Batthyány út 15.; cégjegyzékszáma:
03 09 114794; adószáma: 13987617-2-03) adós felszámolá-
sát fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Klapka u. 34.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DÉLPRODUKT

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 6726 Szeged, Petrozsé-
nyi u. 16/4., cégjegyzékszáma: 06 09 001253.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000646/4. 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) ARKÁNUM OKTATÁSI
MÛHELY Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társa-
ság „végelszámolás alatt” (6000 Kecskemét, Március 15.
utca 20. 5. em. 60.; cégjegyzékszáma: 03 14 000076; adó-
száma: 22113708-2-03) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ARKÁNUM OKTATÁSI MÛHELY Társadalmi Szol-

gáltató Közhasznú Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-

moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-08-000221/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „LENHART és TÁRSA” Épí-
tõipari Betéti Társaság (5600 Békéscsaba, Sas u. 14.; cég-
jegyzékszáma: 04 06 002998; adószáma: 20854382-2-04)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1075 Budapest, Kazinczy
u. 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-08-000201/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 20. napján jogerõre

emelkedett végzésével a(z) „HANSA-93” Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (5900 Orosháza, Thököly u. 12. III/12.; cég-
jegyzékszáma: 04 09 002168; adószáma: 11043137-2-04)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-08-000177/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 25. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „CERVINUS” Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (5540 Szarvas, Szabad-
ság utca 30.; cégjegyzékszáma: 04 09 002826; adószáma:
11049827-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1021 Buda-
pest, Hárshegyi u. 5–7. B/II/21., cégjegyzékszáma: 03 09
109743.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-08-000227/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 25. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Laczó-Ép Építõipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(5675 Telekgerendás, Koszna J. u. 1.; cégjegyzékszáma:
04 09 006761; adószáma: 13541167-2-04) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazda-
ság-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft., 1064 Budapest,
Rózsa u. 71., cégjegyzékszáma: 01 10 043648.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-08-000466/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GABTOM Gyártó, Kereske-
dõ és Szolgáltató Betéti Társaság (3871 Méra, Vasút

7330 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/43. szám



u. 8.; cégjegyzékszáma: 05 06 012245; adószáma:
21102444-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
3533 Miskolc, Báthori sor 7/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER

Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27. III/13., cégjegyzékszáma: 01 10 042636.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-08-000280/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 4. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PRECISION 53 Építõipari és Ki-
vitelezõ Bt. (3571 Alsózsolca, Bartók Béla u. 11.; cég-
jegyzékszáma: 05 06 013747; adószáma: 21572995-2-05)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27. III/13., cégjegyzékszáma: 01 10 042636.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-08-000463/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „Dementor Security” Va-
gyonvédelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (3532 Mis-
kolc, Tátra út 27.; cégjegyzékszáma: 05 06 015063; adó-
száma: 22135007-2-05) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD
Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II/14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-08-000461/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Kormosné és Társai Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3525 Miskolc, Tár-
kányi utca 6.; cégjegyzékszáma: 05 09 007477; adószáma:
11276265-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
ITALIAN FASHION Termelõ Kereskedõ Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
CASH MOBIL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Városmajor u. 28.
3530 Miskolc, Szemere u. 5. 2. em. 14.
Jogelõd(ök):
PÉNZMÛVES Gazdasági Szolgáltató Részvénytár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-

gi Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59. I/8.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-08-000458/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GROUNDBREAK Ügyviteli
Tanácsadó és Fejlesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2.; cégjegyzékszáma:
05 09 012271; adószáma: 13511483-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3508 Miskolc, Hejõ u. 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LEASCENTER

Befektetési és Kereskedelmi Kft., 1111 Budapest, Vak
Bottyán u. 3. II. em. 9., cégjegyzékszáma: 01 09 671068.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-08-000465/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VALEPLU Ipari és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3532 Miskolc,
Gálffy I. utca 24. 1. em. 3.; cégjegyzékszáma:
05 09 013855; adószáma: 13901891-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3534 Miskolc, Ákos u. 2. B
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszámo-

ló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A 1. em. 3., cég-
jegyzékszáma: 01 09 878016.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-08-000283/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SIGNET 2001. Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3627
Domaháza, Béke út 17.; cégjegyzékszáma: 05 09 014347;
adószáma: 13051477-2-05) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1039 Budapest, Hatvany Lajos u. 6. 5. em. 29.
1038 Budapest, Jendrassik György u. 4. 2. em. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000557/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VICE 2002 Vendéglátó és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(6726 Szeged, Csanádi u. 10. 4. em. 15.; cégjegyzék-
száma: 06 06 013335; adószáma: 21423073-1-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
VICE 2002 Vendéglátó és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING

Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Zrt., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
044406. (A helyi kirendeltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey
u. 13. II. em. 7.)

A Csongrád Megyei Bíróság
12.Fpk.06-08-000426/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SASA-MAX Építõipari
Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (6791 Szeged, Láp
utca 14.; cégjegyzékszáma: 06 06 013741; adószáma:
21551886-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: INSOLVENT Pénz-
ügyi Tanácsadó Kft., 1115 Budapest, Ildikó u. 21., 1519
Budapest, Pf. 353., cégjegyzékszáma: 01 09 163235.
(A helyi kirendeltség címe: 6722 Szeged, Nemestakács
u. 12/A)

A Csongrád Megyei Bíróság
12.Fpk.06-08-000484/5. 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) PPN Reklám Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt
(6725 Szeged, Petõfi S. sgt. 67.; cégjegyzékszáma:
06 06 014835; adószáma: 22143554-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PPN Reklám Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-08-000270/5. 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) RÉGIO Vagyonvédelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (6723 Sze-
ged, Sándor u. 43. A lház; cégjegyzékszáma:
06 06 015025; adószáma: 22196215-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
RÉGIO Vagyonvédelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-

ságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681. (A helyi ki-
rendeltség címe: 6724 Szeged, Hét vezér u. 7–9.)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-08-000466/8. 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) HAUS-2006 Kereskedelmi és
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Szolgáltató Betéti Társaság (6763 Szatymaz, Neszürjhe-
gyi u. 759.; cégjegyzékszáma: 06 06 015190; adószáma:
22244222-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
6763 Szatymaz, II. ker. 1924/4. hrsz.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INVEST ALMA-

NACH Pénzügyi Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II. 17., cégjegyzék-
száma: 01 09 561904. (A helyi kirendeltség címe: 6722
Szeged, Jósika u. 41.)

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000538/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BDS 98 Mezõgazdasági Ter-
melõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
„végelszámolás alatt” (6648 Csongrád-Bokros, Tanya
1547.; cégjegyzékszáma: 06 09 006794; adószáma:
11984553-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
BDS 98 Mezõgazdasági Termelõ és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Hol-

ding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft.,
6722 Szeged, Boldogasszony sgt. 63., cégjegyzékszáma:
06 09 002839.

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-08-000413/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ERCOAL Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6728 Sze-
ged, Fonógyári út 10.; cégjegyzékszáma: 06 09 007821;
adószáma: 12014495-2-06) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Házépítõ Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
AXO Studio LINE Lakberendezõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1046 Budapest, Bõröndös u. 2.

1051 Budapest, Október 6. u. 8. III. em. 1.
2000 Szentendre, Munkácsy M. u. 11.
6726 Szeged, Bibic u. 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-

ságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681. (A helyi ki-
rendeltség címe: 6724 Szeged, Hét vezér u. 7–9.)

A Csongrád Megyei Bíróság
12.Fpk.06-08-000440/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Pál és Kis Vendéglátó és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (6800 Hódmezõvásár-
hely, Nagy András János u. 97.; cégjegyzékszáma:
06 09 008826; adószáma: 13138741-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6800 Hódmezõvásárhely, Nap u. 27.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084. (A helyi
kirendeltség címe: 6720 Szeged, Deák F. u. 2. mfszt. 7.)

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000215/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Prior Center Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6726
Szeged, Fõ fasor 16–20.; cégjegyzékszáma: 06 09 009628;
adószáma: 13407562-2-06) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Var-Juh Vár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6726 Szeged, Alsó-kikötõ sor 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HELP Kereskedel-

mi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 9700 Szombathely,
Kiskar u. 1., cégjegyzékszáma: 18 09 000505. (A helyi ki-
rendeltség címe: 6722 Szeged, Jósika u. 41.)
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A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-08-000332/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MEZEI ÉS TÁRSA Építõ-
ipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (6724 Szeged,
Csongrádi sgt. 57.; cégjegyzékszáma: 06 09 010539; adó-
száma: 13703363-2-06) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Jogelõd(ök):
Mezei és Társa Építõipari Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cég-
jegyzékszáma: 01 09 683720. (A helyi kirendeltség címe:
6720 Szeged, Roosevelt tér 14. fszt. 2.)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-08-000507/6. 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) Bog 2006 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6726 Sze-
ged, Fürj u. 92. B ép.; cégjegyzékszáma: 06 09 010559;
adószáma: 13709967-2-06) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001. (A helyi kirendeltség cí-
me: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000229/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Lajkó Mûszaki Tanácsadó,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság „végelszámolás alatt” (6723 Szeged, Szilléri su-
gárút 41. A ép. 2. em. 4.; cégjegyzékszáma: 06 09 011139;
adószáma: 12594856-2-06) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Lajkó Mûszaki Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Lajkó és Társa Mûszaki Tanácsadó, Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság

Elõzõ székhelye(i):
3100 Salgótarján, Kassai sor 4.
8100 Várpalota, Tési u. 22.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-

számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzék-
száma: 01 09 562281. (A helyi kirendeltség címe: 6722
Szeged, Jósika u. 41.)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-08-000482/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 8. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „WORKMANLIKE” Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6912 Kövegy,
Széchenyi u. 11.; cégjegyzékszáma: 06 09 011528; adó-
száma: 11987305-2-06) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2000 Szentendre, Zrínyi utca 8.
2000 Szentendre, Inda u. 8.
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
12.Fpk.06-08-000481/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FÉG-KAZÁN Gyártó és
Szolgáltató Kft. (6900 Makó, Aradi u. 136. 39. ép.; cég-
jegyzékszáma: 06 09 011830; adószáma: 14122268-2-06)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-
zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegy-
zékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 6722
Szeged, Jósika u. 41., 6701 Pf. 1205)

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000592/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 1. napján jogerõre emelke-

7334 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/43. szám



dett végzésével a(z) BE-VA-PEN Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(9024 Gyõr, Eörsy P. utca 26. B ép.; cégjegyzékszáma:
08 06 007217; adószáma: 22500814-2-08) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BE-VA PEN Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
9090 Pannonhalma, Ady E. u. 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „Hunyadi” Válság-

menedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-08-000356/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SZE-VA 99 Vendéglátóipari
Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (9024 Gyõr,
Liezen-Mayer utca 114.; cégjegyzékszáma: 08 06 008280;
adószáma: 20333498-2-08) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA Fel-
számoló és Tanácsadó Kft., 2890 Tata, Ady E. u. 67., cég-
jegyzékszáma: 11 09 002635.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-08-000432/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GNATO-DENT Fogechnikai
Betéti Társaság (9400 Sopron, Balfi u. 65.; cégjegyzék-
száma: 08 06 008529; adószáma: 20537874-2-08) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: FISKÁLIS Gazdasá-
gi és Pénzügyi Szolgáltató Kft., 1027 Budapest, Varsányi
Irén u. 38. fszt. 1., 1535 Budapest, Pf. 933., cégjegyzék-
száma: 01 09 689092.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-08-000343/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 26. napján jogerõre

emelkedett végzésével a(z) VÁR & KO Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (9494 Sopron-Balf, Óhegy
u. 1.; cégjegyzékszáma: 08 06 008681; adószáma:
20578118-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
9494 Sopron-Balf, Fõ u. 96. 1. em. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-08-000526/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NAIL HOUSE Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (9073 Bõny-Szõlõ-
hegy 50.; cégjegyzékszáma: 08 06 012752; adószáma:
22210898-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „Hunyadi” Válság-
menedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-08-000346/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SOÓ-BAK Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (9330 Kapuvár, Mátyás ki-
rály utca 5.; cégjegyzékszáma: 08 06 012950; adószáma:
22261911-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
9071 Gönyû, Bem József utca 30.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. emelet, cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-08-000216/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 1. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) PETÁK ÉS PARTNERE Vendéglá-
tóipari, Pénzügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság (9023 Gyõr, Magyar u. 19.; cégjegy-
zékszáma: 08 09 012168; adószáma: 13279178-2-08) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KO-BA-KO Vendéglátó és Kereskedelmi Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
BÁNÓCZY ÉS PARTNERE Vendéglátóipari, Pénz-

ügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Elõzõ székhelye(i):
9028 Gyõr, Szabadi utca 7/5.
9023 Gyõr, Szigethy A. utca 47. 2. em. 8.
9023 Gyõr, Szigethy A. u. 32.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. (1581 Budapest, Pf. 108), cégjegyzék-
száma: 01 10 041640.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-08-000185/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ÉP-GÉP 2000 HUNGARY
Építõipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság (9024 Gyõr, Borsos M. út 3.
VII. em. 26.; cégjegyzékszáma: 08 09 013380; adószáma:
13573355-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT
Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Kft., 1034 Buda-
pest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09 066529.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-08-000368/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) WOOD-PROFIL Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(9024 Gyõr, Zrínyi M. út 74. 3. em. 3.; cégjegyzékszáma:
08 09 015273; adószáma: 13450450-2-08) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1115 Budapest, Bártfai u. 44. fszt.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és
Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó, Széche-
nyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-000687/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „THERMO-F. 95” Kereske-
delmi és Szolgáltató Közkereseti Társaság (4002 Debre-
cen, Biczó I. kert 54030/103. hrsz.; cégjegyzékszáma:
09 03 000131; adószáma: 22852922-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„TRIPLEX COOP” Kereskedelmi és Szolgáltató Köz-

kereseti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4027 Debrecen, Õzsirózsa köz 6. fszt. 2.
4031 Debrecen, Tócóskert tér 6. 6/48.
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
4.Fpk.09-08-000718/4. 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) KOPITEL Irodatechnikai
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4029
Debrecen, Faraktár u. 31. II. 12; cégjegyzékszáma:
09 06 003042; adószáma: 22846707-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KOPITEL Irodatechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Debreceni Távközlési és Irodatechnikai Kereskedelmi

és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-

vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.
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A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-000751/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „Laki 93” Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4029 Debrecen, Fényes ud-
var 13. II/7.; cégjegyzékszáma: 09 06 003087; adószáma:
22847832-1-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
„Laki 93” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TANÁCS-ADÓ

Pénzügyi Gazdasági Zrt., 4030 Debrecen, Fokos u. 14.,
cégjegyzékszáma: 09 10 000162.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000432/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BöSZöRMÉNY ’95 Kereskedelmi-
Vendéglátóipari és Szolgáltató Betéti Társaság (4220
Hajdúböszörmény, Mester u. 3/A; cégjegyzékszáma:
09 06 004922; adószáma: 22868305-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

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
4.Fpk.09-08-000528/7. 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) EMPORION Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4220 Hajdúböszörmény,
Károlyi G. utca 17.; cégjegyzékszáma: 09 06 010241; adó-
száma: 20935856-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4220 Hajdúböszörmény, Somossy B. utca 2.
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
5.Fpk.09-08-000484/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Running Yield Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4116 Berekböszörmény, Köztár-
saság u. 32.; cégjegyzékszáma: 09 06 012693; adószáma:
21829163-2-09) 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
4.Fpk.09-08-000657/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Kállai Gyula és Gáti László Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4100 Berettyó-
újfalu, Bercsényi utca 7.; cégjegyzékszáma: 09 06 014486;
adószáma: 22302726-2-09) 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
2.Fpk.09-08-000448/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „BAKER-MAN” Sütõipari Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (4031 Debrecen, István út 17/B
fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 09 09 003031; adószáma:
11155087-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
4031 Debrecen, István út 17/B II/7
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRE-ACTIVE Szol-

gáltató Kft., 1051 Budapest, Dorottya u. 3. III/4., cégjegy-
zékszáma: 01 09 074651.
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A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000613/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ARANYKÜRTÖS Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4033 Debrecen,
Budai Nagy Antal u. 96.; cégjegyzékszáma: 09 09 006845;
adószáma: 11896038-2-09) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4032 Debrecen, Hatvani I. út 25. A ép. 10.
4029 Debrecen, Szappanos utca 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszámo-

ló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A l. em. 3., cég-
jegyzékszáma: 01 09 878016. (A helyi kirendeltség címe:
3533 Miskolc, Gózon Lajos u. 11.)

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
5.Fpk.09-08-000457/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) CRYSTAL GLOBE Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4033
Debrecen, Éden u. 10.; cégjegyzékszáma: 09 09 007482;
adószáma: 12516083-2-09) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4024 Debrecen, Batthyány utca 5.
4024 Debrecen, Sas u. 4. 1. em. 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-

vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000423/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MILOUD Szolgáltató és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4024 Deb-
recen, Piac utca 16.; cégjegyzékszáma: 09 09 008501; adó-
száma: 12766707-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4032 Debrecen, Civis utca 9. 8. em. 68.
4029 Debrecen, Csapó utca 28–30. fszt.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszámo-
ló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A. l. em. 3., cég-
jegyzékszáma: 01 09 878016. (A helyi kirendeltség címe:
3533 Miskolc, Gózon Lajos u. 11.)

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000580/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KATONA-ÉP Építõipari, Kivitele-
zõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4225
Debrecen, Barakonyi utca 23.; cégjegyzékszáma:
09 09 008645; adószáma: 12802146-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4034 Debrecen, Dévai utca 50.
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.09-08-000476/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) N. R. SPEDÍCIÓ Fuvarozási
és Szállítmányozó Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4251 Hajdúsámson, Szûcs utca 111.; cégjegyzékszáma:
09 09 011825; adószáma: 13555115-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4033 Debrecen, Szalóksámson utca 26.
4030 Debrecen, Bárány utca 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-

moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-000748/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) JM Hungarian Development
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4028 Debre-
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cen, Magyari utca 13. D; cégjegyzékszáma: 09 09 011860;
adószáma: 13563208-2-09) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
JM Hungarian Development Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
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.09-08-000607/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NAKOTERC Vendéglátó-
ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (4225 Debrecen, Völgy utca 30. C ép.; cég-
jegyzékszáma: 09 09 012727; adószáma: 13765644-2-09)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

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
4.Fpk.09-08-000464/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DINAMIKA-BAU TEAM Ingatlan-
forgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-
lelõsségû Társaság (4220 Hajdúböszörmény, Apafi Mi-
hály utca 90.; cégjegyzékszáma: 09 09 012754; adószáma:
13772499-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
CÍVIS-TEAM Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4027 Debrecen, Ibolya utca 17. 10. em. 29.
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
4.Fpk.09-08-000727/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Credit-Centrum Rehabilitációs
Szolgáltató Közhasznú Társaság (4032 Debrecen, Mik-
száth Kálmán utca 22. fszt. 1.; cégjegyzékszáma:
09 14 000100; adószáma: 22263267-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4032 Debrecen, Kosztolányi Dezsõ utca 28. B ép.
Jogelõd(ök):
CREDIT-CENTRUM Tisztítástechnikai Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-

vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000192/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TRAVELBOX-Hungária
Idegenforgalmi Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (3200 Gyöngyös, Bajcsy-Zsilinsz-
ky körút 8.; cégjegyzékszáma: 10 09 022276; adószáma:
11171988-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3200 Gyöngyös, Aranysas u. 62/1. I/1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING

Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1021 Buda-
pest, Hárshegyi út 5–7., cégjegyzékszáma: 03 09 109743.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000311/5. 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) Molnár Építõipari Kereske-
dõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3293
Visznek, Újvilág u. 7.; cégjegyzékszáma: 10 09 025985;
adószáma: 13263197-2-10) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1021 Buda-
pest, Hárshegyi út 5–7., cégjegyzékszáma: 03 09 109743.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000426/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HEGYI ÚT 2006 Építõipari és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3300 Eger, Fü-
gedi u. 20.; cégjegyzékszáma: 10 09 027033; adószáma:
13739751-1-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
HEGYI ÚT Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000354/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) JA-WAS Építõipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3032 Apc, Petõfi u. 2.; cégjegyzékszáma: 10 09 027485;
adószáma: 13159104-2-10) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1148 Budapest, Padlizsán u. 26. 2. em. 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonke-

zelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Buda-
pest, Csévi u. 11/B, cégjegyzékszáma: 01 09 461424.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000399/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 3. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) DODAI Acélszerkezet Szerelõ
és Gépkarbantartó Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3000 Hatvan, Pázsit út 29. fszt. 2.; cégjegyzékszáma:

10 09 028069; adószáma: 13346601-2-10) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2400 Dunaújváros, Dobó I. u. 6. 4. em. 2.
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.10-08-000460/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) NÉMETH TOLL Feldolgozóipari
Korlátolt Felelõsségû Társaság (3360 Heves, Külterület
038/5. hrsz.; cégjegyzékszáma: 10 09 028597; adószáma:
10445880-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
AGRIMARK Termelõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6900 Makó, Szilágyi Dezsõ u. 46.
6900 Makó, Megyeház u. 27.
6773 Klárafalva, Tollüzem
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.11-08-070286/15. 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) Ny. IRODA-TREND Iroda-
szer Kereskedelmi Betéti Társaság (2536 Nyergesúj-
falu, Május 1. tér 9.; cégjegyzékszáma: 11 06 006776; adó-
száma: 20692540-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 123.
Telephelye(i):
2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 216.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-

ságmenedzser és Felszámoló Részvénytársaság, 1145 Bu-
dapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.
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A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070323/11. 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) KOCSI ÚJ-KER Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2911 Mocsa, Dó-
zsa György utca 58/A; cégjegyzékszáma: 11 06 007942;
adószáma: 21387074-2-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2898 Kocs, Kis u. 4.
Nem bejegyzett székhelye(i):
2900 Komárom, Gábor Á. utca 3. 2. em. 4.
Fióktelepe(i):
2900 Komárom, Asztalos B. u. 12–14.
2900 Komárom, Csillag-ltp. 16–18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRUDENS PROFIT

CONTROLL Vagyonkezelõ Kft., 9026 Gyõr, Ady E.
u. l/B., cégjegyzékszáma: 08 09 007188.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070548/8. 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) Kelemen Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (2800 Tatabánya, Gábor
Áron utca 19.; cégjegyzékszáma: 11 06 008543; adószá-
ma: 21786222-2-11) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ETALON SOL-
VENT Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest,
Pozsonyi út 25. III. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 09
895051.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070635/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) FÜZITÕ Termelõ és Kereskedelmi
Betéti Társaság (2931 Almásfüzitõ, Szabadság út 8.; cég-
jegyzékszáma: 11 06 008747; adószáma: 21849147-2-11)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Fióktelepe(i):
2943 Bábolna, Toldi Miklós utca 17.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-
lános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. em. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070560/8. 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) REGIO GLOBAL Hitel- és
Ingatlanközvetítõ, Szolgáltató Betéti Társaság (2500
Esztergom, Kölcsey Ferenc utca 1.; cégjegyzékszáma:
11 06 008985; adószáma: 21922668-1-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070329/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 4. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MILLER Építõipari Szolgáltató
Betéti Társaság (2541 Lábatlan, Bem József út 5.; cégjegy-
zékszáma: 11 06 009644; adószáma: 21254792-2-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MILLER Termelõ és Kereskedelmi Betéti Társaság
MILLER Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3731 Szuhakálló, Dózsa Gy. u. 56.
3700 Kazincbarcika, Csákány u. 36.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1102 Budapest, Kõrösi Csoma Sándor sétány 27. fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-

gyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. utca 40.
VI/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070486/12. 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) FIALA Fotóstúdió Korlá-
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tolt Felelõsségû Társaság (2545 Dunaalmás, Lilla
utca 71.; cégjegyzékszáma: 11 09 006249; adószáma:
11477686-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Fiala és Major Fotóstúdió Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
CLICK Fotóstúdió Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2500 Esztergom, Aradi tér 4. II/14.
2500 Esztergom, Aradi vértanúk tere 4. 2. em. 14.
Fióktelepe(i):
1013 Budapest, Pauler utca 7. fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070384/11. 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) TÛZFÉSZEK-KANDALLÓ
Termelõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (2525 Bajna, Rózsa F. utca 15.; cég-
jegyzékszáma: 11 09 007241; adószáma: 11864541-2-11)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Fióktelepe(i):
1023 Budapest II, Bécsi út 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 11 09 679649.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070446/12. 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) THAIFÖLD Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2890
Tata, Újvilág utca 49.; cégjegyzékszáma: 11 09 011268;
adószáma: 13626202-2-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA Fel-
számoló és Tanácsadó Kft., 2890 Tata, Ady E. u. 67., cég-
jegyzékszáma: 11 09 002635.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070440/12. 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) WEST-HOLDING Építõipa-
ri és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2890
Tata, Pálóczi Horváth Ádám út 2. 4. em. 1.; cégjegyzék-
száma: 11 09 011512; adószáma: 13703057-2-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PRUDENS PROFIT
CONTROLL Vagyonkezelõ Kft., 9026 Gyõr, Ady E.
u. l/B, cégjegyzékszáma: 08 09 007188.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070460/12. 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) LEJTÕ KETTES Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya,
Komáromi út 31. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 012936;
adószáma: 13350343-2-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SPICOM 2000 Építõipari Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
1171 Budapest, Lajosház u. 58.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági

Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B 2/17.,
cégjegyzékszáma: 01 09 867547.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070484/11. 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) A. P. C. 2001 Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2800 Tatabánya, Cementgyári utca 1.; cégjegyzékszáma:
11 09 013091; adószáma: 12626735-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1081 Budapest, Köztársaság tér 12. 3. em. 27.
8400 Ajka, Vásár u. 2.
8448 Ajka-Bakonygyepes, Somló utca 2. C ép.
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Fióktelepe(i):
1081 Budapest, Köztársaság tér 12.
2310 Szigetszentmiklós, Bíbor út 8620/l. hrsz.
8448 Ajka-Bakonygyepes, Somló utca 2/C
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.11-08-070450/11. 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) MAJOS-KOLOR Ingatlan-
beruházó és Forgalmazó, Építõ, Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tata-
bánya, Bajcsy-Zsilinszky utca 26.; cégjegyzékszáma:
11 09 013885; adószáma: 13476375-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2315 Szigethalom, Szabadkai utca 62.
2339 Majosháza, Kossuth L. u. 34.
Fióktelepe(i):
2315 Szigethalom, Szabadkai u. 62.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dual-Perfekt Gazda-

sági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Karinthy F. út 4–6.
II. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 717900.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070689/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TEGMEN-BAU Ingatlan-
forgalmazó és Építõipari Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (2900 Komárom, Lovarda tér 6.; cégjegyzékszáma:
11 09 014165; adószáma: 14036659-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Tóvárosi ln. 9. fszt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGREEMENT

Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1114 Budapest,
Bocskai út 9. I. em. 5., cégjegyzékszáma: 01 09 719575.

A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-08-000164/4. 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) MESSENGER 96 Reklám,
Kiadó, Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (3141 Salgótarján, Zagyva u. 84.; cégjegyzék-
száma: 12 06 002663; adószáma: 24043890-2-12) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MESSENGER 96 Reklám, Kiadó, Kereskedelmi Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonke-

zelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Róna
u. 207. II/5., cégjegyzékszáma: 01 09 739104. (A helyi ki-
rendeltség címe: 3100 Salgótarján, Pécskõ út 2. I/4., 3101
Salgótarján, Pf. 144)

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-08-000141/4. 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) „MÛTEL” Mûszaki Cikkek
és Telefonforgalmazó Kereskedelmi Betéti Társaság
„végelszámolás alatt” (2651 Rétság, Rákóczi u. 37.; cég-
jegyzékszáma: 12 06 003813; adószáma: 20659785-2-12)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„MÛTEL” Mûszaki Cikkek és Telefonforgalmazó Ke-

reskedelmi Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Mûszaki Cikkek és Telefonforgalmazó Kereskedelmi

Betéti Társaság
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
4.Fpk.12-08-000201/3. 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) PALÓC-FRUIT Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (3170 Szécsény, Avar út 2.; cégjegyzékszáma:
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12 06 004171; adószáma: 21074882-2-12) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PALÓC-FRUIT Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3170 Szécsény, Salgótarjáni út 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVENT Vállalko-

zásfejlesztési, Kereskedelmi és Továbbképzõ Kft., 3100
Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09 000931.

A Nógrád Megyei Bíróság
2.Fpk.12-08-000168/4. 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) SLENDER YOU 55 Alakfor-
máló és Egészségmegõrzõ Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság „végelszámolás alatt” (3145 Mátraterenye-János-
akna, Páva tér 2.; cégjegyzékszáma: 12 09 004545; adó-
száma: 11558033-1-12) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SLENDER YOU 55 Alakformáló és Egészségmegõrzõ

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4031 Debrecen, Földi u. 2/C
A bíróság által kijelölt felszámoló: B & B Gazdasági

Tanácsadó Kft., 3100 Salgótarján, Kun utca 2., cégjegy-
zékszáma: 12 09 001547.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-08-000366/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DAN-TUN Autójavító és
Szolgáltató Betéti Társaság (2233 Ecser, Czvikk-dûlõ
hrsz. 1114.; cégjegyzékszáma: 13 06 025282; adószáma:
24598417-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT
Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034 Buda-
pest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09 066529.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-000493/7. 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) M-BRICK Építõipari és
Szolgáltató Betéti Társaság (2191 Bag, Árpád u. 1.; cég-
jegyzékszáma: 13 06 031063; adószáma: 27881136-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Telephelye(i):
2191 Bag, Szent István u. 6.
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
8.Fpk.13-08-000993/5. 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) Katona 2001 Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(2000 Szentendre, Ady Endre utca 10.; cégjegyzékszáma:
13 06 034589; adószáma: 20383709-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonke-
zelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Buda-
pest, Csévi u. 11/B, cégjegyzékszáma: 01 09 461424.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-002487/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TETÕDOKTOR Építõipari
és Kereskedelmi Betéti Társaság (2364 Ócsa, Halászi
Károly utca 37.; cégjegyzékszáma: 13 06 040950; adószá-
ma: 21024306-2-13) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.
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A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-000035/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 26. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SZA-DA-TRANSZ Szállítási és
Szolgáltató Betéti Társaság (2111 Szada, Zalagyöngye
u. 30.; cégjegyzékszáma: 13 06 047348; adószáma:
21540154-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Telephelye(i):
2111 Szada, 0132/137. hrsz., külterület.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Invest-

ment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Buda-
pest, Seregély u. 17., cégjegyzékszáma: 01 10 041755.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-002362/7. 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) „E. R.” Szolgáltató Betéti Társaság
(2151 Fót, Attila utca 3.; cégjegyzékszáma: 13 06 048170;
adószáma: 21584350-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Fióktelepe(i):
2721 Pilis, Rákóczi u. 40.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-

moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-002372/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FUCS-KO BAU Építõipari
Betéti Társaság (2030 Érd, Szigetelõ u. 8.; cégjegyzék-
száma: 13 06 049768; adószáma: 21848878-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: NASZÁLYHOL-
DING-VÁC Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 2600 Vác,
Széchenyi u. 10–12., cégjegyzékszáma: 13 09 063541.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-002610/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) API Zöldség- és Élelmiszer-
kereskedelmi Betéti Társaság (2330 Dunaharaszti, Jend-
rassik u. 35.; cégjegyzékszáma: 13 06 052293; adószáma:
21969805-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedel-
mi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest,
Csata u. 11. mfszt. 7., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-08-000488/6. 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) TÉBÉ Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (2461 Tárnok, Kölcsey utca 41.; cégjegy-
zékszáma: 13 06 053587; adószáma: 22127969-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Fióktelepe(i):
1114 Budapest, Bartók Béla út 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-

gyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. utca 40.
6. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-001229/6. 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) SZOLVENCIA 2000 Szolgáltató és
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (2092 Budakeszi, Erkel utca 32.; cégjegy-
zékszáma: 13 09 072087; adószáma: 12134050-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SZOLVENCIA 2000 Szolgáltató és Tanácsadó Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT

Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034 Buda-
pest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09 066529.
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A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-002633/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) WRC-CAR Autójavító Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (2146 Mogyoród, Szilvás
utca 11/A 1. em. 1.; cégjegyzékszáma: 13 09 084867; adó-
száma: 12467817-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Invest-
ment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Buda-
pest, Seregély u. 17., cégjegyzékszáma: 01 10 041755.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-001181/6. 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) RENTON TREND Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2120 Dunakeszi,
Tisza utca 60.; cégjegyzékszáma: 13 09 085556; adó-
száma: 12505739-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: NASZÁLYHOL-
DING-VÁC Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 2600 Vác,
Széchenyi u. 10–12., cégjegyzékszáma: 13 09 063541.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-000578/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 8. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SWS Magyarország Építõ-
ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2072 Zsámbék, Ady Endre-ltp. 5.; cégjegyzékszáma:
13 09 086177; adószáma: 12264418-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A felszámolás alatt álló idegen nyelvû elnevezései:
SWS Hungary Ltd.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-

ságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-002354/8. 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) Holland Busz Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2351
Alsónémedi, Felsõerdõsor u. 16.; cégjegyzékszáma:
13 09 091617; adószáma: 12863907-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Fióktelepe(i):
2360 Gyál, Dózsa major
1081 Budapest, Rákóczi út 65. 1. em. 7.
1239 Budapest, Grassalkovich út 255.
A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonke-

zelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Buda-
pest, Csévi u. 11/B, cégjegyzékszáma: 01 09 461424.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-000815/6. 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) OLIVER-PÉKSÉG Sütõ-
ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (2100 Gödöllõ, Tátra utca 4.; cégjegyzék-
száma: 13 09 095675; adószáma: 13093475-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT
Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034 Buda-
pest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09 066529.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-000783/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Cardselect-Koinónia Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2230 Gyömrõ,
Üllõi utca 11.; cégjegyzékszáma: 13 09 096272; adószá-
ma: 13125787-2-13) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonke-
zelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Buda-
pest, Csévi u. 11/B, cégjegyzékszáma: 01 09 461424.
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A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-000745/6. 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) NOVAGAST 2004 Rendez-
vényszervezõ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (2144 Kerepestarcsa, Hársfa
utca 13.; cégjegyzékszáma: 13 09 100502; adószáma:
13356208-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Fióktelepe(i):
1102 Budapest, Kõrösi Csoma S. utca 6. E ép. fszt.
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.13-07-002053/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BLS-CAR Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2085 Pilis-
vörösvár, Dália utca 7217. hrsz.; cégjegyzékszáma:
13 09 101127; adószáma: 13386009-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyon-
kezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-001099/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 16. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KÉK-DUNA CAR Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2300 Ráckeve, Kölcsey
u. 3. B ép. fszt. 3.; cégjegyzékszáma: 13 09 101913; adószá-
ma: 12897049-2-13) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Liesz és Társa Építõipari Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
Liesz és Vanya Építõipari Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
KÉK-DUNA 2004 Ingatlanforgalmazó Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság

Elõzõ székhelye(i):
1222 Budapest, Nagytétényi út 106.
3183 Karancskeszi, Petõfi út 9.
Nem bejegyzett székhelye(i):
2300 Karancskeszi, Hõsök tere 1.
1075 Budapest, Kazinczy utca 11.
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
6.Fpk.13-08-001128/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 19. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ERITEL Szolgáltató Korlátolt Fe-
lelõsségû Társaság (2016 Leányfalu, Gyulai P. u. 26.; cég-
jegyzékszáma: 13 09 102223; adószáma: 13441689-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-
ságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-002570/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ABOZUS Szolgáltató és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2030 Érd,
Harkály u. 13/B; cégjegyzékszáma: 13 09 106748; adószá-
ma: 13663054-2-13) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-
ságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-08-000629/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Catering Trade 2006 Ven-
déglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2045 Törökbálint, Bajor Gizi u. 25.; cégjegyzékszáma:
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13 09 109554; adószáma: 13799360-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
Pro Guest Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gaz-

dasági, Mûszaki Tanácsadó Kft., 1164 Budapest, Jövendõ
u. 3., cégjegyzékszáma: 01 09 160583.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-08-000251/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „SINCRON” Szolgáltató és
Kereskedelmi Közkereseti Társaság, f. a. (7400 Kapos-
vár, Zaranyi-ltp. 13.; cégjegyzékszáma: 14 03 300081;
adószáma: 25228856-2-14) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzék-
száma: 01 09 683720.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-07-000422/34. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) „Moldován és Társai” Kereskedelmi
Betéti Társaság, f. a. (7257 Mosdós, Vörösmarty
utca 36.; cégjegyzékszáma: 14 06 307242; adószáma:
21947582-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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.14-07-000432/22. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „Geo-Termal” Energiahasz-
nosító és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,
f. a. (8600 Siófok, Váci M. utca 6.; cégjegyzékszáma:

14 09 307060; adószáma: 13526621-2-14) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2000 Szentendre, Kossuth utca 32.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-

lános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-08-000126/15. 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) „FOOD-CLEAN” A Magyar Tisz-
tító Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (8854 Õrtilos,
Szentmihályhegy 26.; cégjegyzékszáma: 14 10 300222;
adószáma: 13007966-2-14) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„FOOD-CLEAN” Kereskedelmi és Szolgáltató Rész-

vénytársaság
„FOOD-CLEAN” Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
„FOOD-CLEAN” Magyar Tisztító Kereskedelmi és

Szolgáltató Zrt.
Elõzõ székhelye(i):
8854 Õrtilos, Szentmihályhegy 26.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1151 Budapest, Sín utca 14.
Jogelõd(ök):
„FOOD-CLEAN” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001093/4. 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) „Agro-Stars” Termék-
beszerzõ, -Értékesítõ és Szolgáltató Szövetkezet
(4371 Nyírlugos, Szabadság telep 8.; cégjegyzékszáma:
15 02 050539; adószáma: 12643022-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

7348 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/43. szám



A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-
gyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-08-001006/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Hadobás és Tsa Víz-, Gáz- és
Fûtésszerelõ, Szolgáltató Betéti Társaság (4481 Sóstó-
hegy, Elõd u. 23; cégjegyzékszáma: 15 06 083841; adó-
száma: 25672671-1-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-
gyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000516/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) T és T Trade Építõ, Szolgáltató és Ke-
reskedelmi Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Krúdy
Gy. u. 23.; cégjegyzékszáma: 15 06 085082; adószáma:
25684098-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-
sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 19.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-08-001018/4. 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) ABAI-KER Kereskedelmi Betéti
Társaság (4400 Nyíregyháza, Kossuth u. 28. 1. em. 3.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 086281; adószáma: 20181435-1-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Eperjes u. 26. 4. em. 14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-001164/4. 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) BIROL Termelõ, Termel-
tetõ, Értékesítõ, Szolgáltató és Tanácsadó Betéti Társa-
ság (4405 Nyíregyháza, Zsálya u. 4.; cégjegyzékszáma:
15 06 086482; adószáma: 20234997-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000702/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 2. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) TAKT-M Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin utca 28.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 087248; adószáma: 20592622-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4624 Tiszabezdéd, Sport u. 32.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1140 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzék-
száma: 01 09 683720. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Szarvas u. 1–3. 5/505.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-08-001054/4. 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) PROKHOROVA Kereskedelmi
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és Szolgáltató Betéti Társaság (4624 Tiszabezdéd, Sport
u. 32.; cégjegyzékszáma: 15 06 088129; adószáma:
20936187-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32., cégjegyzékszáma: 01 09 724084. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-08-001055/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 6. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GULNAZ Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4624 Tiszabezdéd, Sport
u. 32.; cégjegyzékszáma: 15 06 088187; adószáma:
20949866-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32., cégjegyzékszáma: 01 09 724084. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-001132/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 1. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BAL-FILL Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki út 18.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 090468; adószáma: 21466209-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. magasföldszint 7., cégjegyzékszáma:
01 10 041640. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregy-
háza, Jókai tér 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-08-001069/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 8. napján jogerõre emel-

kedett végzésével a(z) MESHERA-TRADE Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4481 Nyíregy-
háza-Sóstóhegy, Jázmin u. 29.; cégjegyzékszáma:
15 06 091173; adószáma: 21546167-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
STILL STEP-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Be-

téti 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
1.Fpk.15-08-001067/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 8. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BEIBARS-TRADE Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4551 Nyíregyháza-Oros,
Álmos vezér út 20.; cégjegyzékszáma: 15 06 091311; adó-
száma: 21567661-2-15) adós fizetésképtelenségét megálla-
pította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MARCAMEL-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4432 Nyírszõlõs, Csabagyöngye u. 150.
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
1.Fpk.15-08-001068/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 8. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ZARNYI-TRADE Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4501 Kemecse, Körmen-
di tanya 6.; cégjegyzékszáma: 15 06 091342; adószáma:
21568521-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KHINELGA-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Be-

téti Társaság
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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
13.Fpk.15-08-001236/4. 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) H-IVOLGA NET Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (4625 Záhony, Ady E. u. 13/A; cégjegyzékszáma:
15 06 091443; adószáma: 21573532-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
H-IVOLGA NET Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL

Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69, cég-
jegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-001241/4. 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) MATIV Kereskedelmi és
Szolgálató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (4625
Záhony, József Attila u. 41. A ép.; cégjegyzékszáma:
15 06 091937; adószáma: 21811465-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MATIV Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING

Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Rt., 1054 Buda-
pest, Honvéd u. 8. I. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 10
044406. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza,
Kórház u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000566/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való köz-
zétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 15. napján jogerõre

emelkedett végzésével a(z) TA-SA Építõ, Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (4432 Nyíregy-
háza-Nyírszõlõs, Izabella u. 89/10.; cégjegyzékszáma:
15 06 092234; adószáma: 21855283-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-001238/4. 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) FEKOSZ-21 Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(4600 Kisvárda, Gagarin u. 1.; cégjegyzékszáma:
15 06 092289; adószáma: 21864731-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FEKOSZ-21 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL

Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69, cég-
jegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000896/4. 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) GERLE Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság (4431 Nyíregyháza-Sóstófürdõ, Ve-
nyige u. 17.; cégjegyzékszáma: 15 06 092370; adószáma:
21880168-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT
Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
út 131/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000897/4. 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) AMIDA Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (4625 Zá-
hony, Ady E út 13.; cégjegyzékszáma: 15 06 092948; adó-
száma: 21970537-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
AMIDA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-

gi Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Árpád u. 57. 1. em. 2.
Budapest, Árpád út 57–59. I/8., cégjegyzékszáma: 01 09
269955. (A helyi kirendeltség címe: 4900 Fehérgyarmat,
Árpád u. 12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-08-000480/6. 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) FARKAS Építõipari Betéti Társa-
ság (4765 Csenger, Arany J. u. 29.; cégjegyzékszáma:
15 06 093104; adószáma: 21989690-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-001242/4. 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) SANSZ SUGANAT Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4495 Döge,
Szõlõskert u. 19.; cégjegyzékszáma: 15 06 093333; adó-
száma: 22132138-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította 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
13.Fpk.15-08-001244/4. 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) SZOVTEL Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4495 Döge, Szõlõskert
út 19.; cégjegyzékszáma: 15 06 093336; adószáma:
22132176-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32., cégjegyzékszáma: 01 09 724084. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000411/9. 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) Computer Express Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Csalogány u. 12.; cégjegyzékszáma: 15 06 093793; adó-
száma: 22241157-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4600 Kisvárda, Városmajor u. 9/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-

gyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000876/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) EAST ROYAL Vagyonvédelmi
Szolgáltató Betéti Társaság (4405 Nyíregyháza, Debre-
ceni utca 119.; cégjegyzékszáma: 15 06 094210; adószá-
ma: 22355487-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Család u. 25. 4. em. 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest VI., Pau-
lay Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000951/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 25. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GALAMBOS Mezõgazda-
sági Termelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (4644 Mándok, Vasút u. 33.; cég-
jegyzékszáma: 15 09 063414; adószáma: 11258300-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„GRK Galambos” Mezõgazdasági Termelõ, Kereske-

delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
„GKR Galambos” Mezõgazdasági Termelõ, Kereske-

delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING

Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Rt., 1054 Buda-
pest, Honvéd u. 8. I. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 10
044406. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza,
Kórház u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000563/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ÉDY Fuvarozó és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (4343 Bátorliget, Damja-
nich u. 47.; cégjegyzékszáma: 15 09 069387; adószáma:
13333403-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001. (A helyi kirendeltség cí-
me: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-001235/4. 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) FAFÉMTAN Tanácsadó
Feldolgozó Export-Import Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza, Rákóczi
utca 19–20.; cégjegyzékszáma: 15 09 070062; adószáma:
13542560-2-15) 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
1.Fpk.15-08-000775/5. 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) SÁVALAP Út- és Közmûépí-
tõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (4516 Demecser, Hu-
nyadi u. 35.; cégjegyzékszáma: 15 09 072616; adószáma:
10675410-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1115 Budapest, Szentpéteri u. 14.
1233 Budapest, Sárgabarack u. 12.
1223 Budapest, Móricz Zsigmond út 25.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 12.)

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000307/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Varga és Társa Kõfaragó és
Kõszobrász Betéti Társaság (5000 Szolnok, Kocsoros
u. 7.; cégjegyzékszáma: 16 06 007651; adószáma:
21024289-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Holt-Tiszapart u. 35.
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.16-08-000367/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 26. napján jogerõre
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emelkedett végzésével a(z) MOBIL CAR SYSTEM
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(5091 Tószeg, Budai Nagy A. u. 5.; cégjegyzékszáma:
16 06 009632; adószáma: 22208086-2-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MOBIL CAR SYSTEM Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000371/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TOTAL BAKE Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „vég-
elszámolás alatt” (5100 Jászberény, Fácán út 11.; cég-
jegyzékszáma: 16 09 006653; adószáma: 12747449-2-16)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TOTAL BAKE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû 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.16-07-000325/14. 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) Juhász és Társa Szolgáltató,
Kereskedelmi és Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû
Társaság (5200 Törökszentmiklós, Dobó út 45.; cégjegy-
zékszáma: 16 09 008660; adószáma: 13653550-2-16) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-08-000210/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 24. napján jogerõre

emelkedett végzésével a(z) Szekszárd és Környéke Tá-
roló, Kereskedelmi és Tanácsadó Gazdaszövetke-
zet „végelszámolás alatt” (7100 Szekszárd, Barátság
u. 8.; cégjegyzékszáma: 17 02 001181; adószáma:
11773951-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Szekszárd és Környéke Tároló, Kereskedelmi és Ta-

nácsadó Gazdaszövetkezet
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-08-000257/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) JUBA Vendéglátó és Keres-
kedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(7132 Bogyiszló, József Attila u. 11.; cégjegyzékszáma:
17 06 004799; adószáma: 20783123-2-17) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
JUBA Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 09 709120.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-08-000254/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) EDY-TRANS Fuvarozó Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (7038 Pusztahencse, Po-
zsonyi u. 72.; cégjegyzékszáma: 17 06 005760; adószáma:
21778500-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
EDY-TRANS Fuvarozó Betéti Társaság
Nem bejegyzett székhelye(i):
1026 Budapest, Pasaréti út 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.
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A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-08-000114/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Nyílszer Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (7030 Paks, Babits Mihály
utca 6. IV/17.; cégjegyzékszáma: 17 06 005827; adószáma:
21826414-2-17) 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. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 09 709120.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-08-000258/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „Y” Szolgáltató és Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (7100 Szekszárd, Kossuth L. utca 3.; cégjegyzék-
száma: 17 09 001313; adószáma: 10628559-2-17) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„Y” Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7100 Szekszárd, Lõtér köz 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedel-

mi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest,
Csata u. 11. mfszt.. 7., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-08-000252/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „CSIBRÁKI ÉBEN” Faipa-
ri, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság „végelszámolás alatt” (7225 Csibrák, Vörös
Hadsereg u. 11–13; cégjegyzékszáma: 17 09 001470; adó-
száma: 10703182-2-17) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„CSIBRÁKI ÉBEN” Faipari, Kereskedelmi és Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-08-000279/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Magyar Kommunal-Holding
Város-és Községfejlesztési Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság „végelszámolás alatt” (7045 Györköny, Petõfi
u. 386/A; cégjegyzékszáma: 17 09 002249; adószáma:
11286367-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Magyar Kommunal-Holding Város- és Községfejlesz-

tési Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-

ságmenedzser és Felszámoló Részvénytársaság, 1145 Bu-
dapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-08-000174/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 25. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Pick-up 2000 Pizzéria Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7100 Szekszárd, Bajcsy-Zsilinszky u. 5. 2. em. 2.; cég-
jegyzékszáma: 17 09 004096; adószáma: 12579657-2-17)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7100 Szekszárd, Jókai u. 14.
7100 Szekszárd, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. 2. em. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT

Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034 Buda-
pest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09 066529.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-08-000096/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 10. napján jogerõre
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emelkedett végzésével a(z) SCHAADT és TÁRSA Laka-
tos Korlátolt Felelõsségû Társaság (7355 Nagymányok,
Ady E. u. 35.; cégjegyzékszáma: 17 09 004998; adószáma:
13246381-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SCHAADT és TÁRSA Lakatos Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
SCHAADT ÉS SIEBLER Lakatos Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
BORO-ANNO Üzletviteli Tanácsadó Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7355 Nagymányok, Ady E. u. 35.
Nem bejegyzett székhelye(i):
8073 Csákberény, Petõfi Sándor utca 35.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 09 709120.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-08-000166/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MODUL 2002 Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7100
Szekszárd, Széchenyi utca 42. III. em. 3.; cégjegyzék-
száma: 17 09 005175; adószáma: 12882980-2-17) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 4. C ép. 2. em. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénz-

ügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000004/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. június 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PORTOREX 5 Fuvarozó Betéti
Társaság (9970 Szentgotthárd, Petõfi Sándor út 19.; cég-
jegyzékszáma: 18 06 105659; adószáma: 22193236-2-18)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

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.19-08-000434/5. 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) JÁSPIS ’96 Kerskedelmi Be-
téti Társaság „végelszámolás alatt” (8105 Pétfürdõ,
Fazekas Mihály utca 2.; cégjegyzékszáma: 19 06 501005;
adószáma: 27226465-2-19) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
VARGA és MOLNÁR Kereskedelmi Betéti Társaság
FÉVKER Kereskedelmi Betéti Társaság
JÁSPIS ’96 Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8100 Várpalota, Szabolcska M. u. 87.
8100 Várpalota, Jókai u. 11.
8200 Veszprém, Egry József u. 31/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT

Könyvszakértõi Iroda Kft., 1087 Budapest, Kerepesi
út 29/B VII. ép. II. em., cégjegyzékszáma: 01 09 162918.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000425/5. 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) „DERBY-STAR” Szolgál-
tató és Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (8300 Tapolca, Május 1. utca 1.; cégjegyzékszáma:
19 06 506198; adószáma: 21045745-2-19) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„DERBY-STAR” Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti

Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
„DERBY” Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Zrt.,

1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh. 7–8., cégjegyzék-
száma: 01 10 044074. (A helyi kirendeltség címe: 8200
Veszprém, Egyetem u. 9.)
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A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-08-000326/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. július 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „INDA-PLUSZ” Építõipari, Sze-
relõ és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (8100 Várpalota, Róbert Károly utca 37.; cégjegy-
zékszáma: 19 06 506603; adószáma: 21358669-2-19) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„INDA-PLUSZ” Építõipari, Szerelõ és Szolgáltató Be-

téti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-

értékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzék-
száma: 01 10 041596.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000292/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) CSUTIK Építõipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (8200 Veszprém,
Madách utca 44.; cégjegyzékszáma: 19 06 507272; adó-
száma: 21789658-2-19) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Cég-Felügyelet Fel-
számoló, Végelszámoló, Vagyonrendezõ és Csõdke-
zelõ Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59., cégjegyzék-
száma: 01 09 566915.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-08-000316/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. július 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BARBA-TOURS Idegenfor-
galmi és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
„végelszámolás alatt” (8174 Balatonkenese, Tompa
M. u. 14; cégjegyzékszáma: 19 09 060039; adószáma:
10239434-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
BARBA-TOURS Idegenforgalmi és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-08-000151/9. 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) „IMMO-INVEST 2003”
Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (8100 Várpalota, Szabolcska Mihály
utca 49. 3. em. 11.; cégjegyzékszáma: 19 09 506888; adó-
száma: 13009621-2-19) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8220 Balatonalmádi, Diófa utca 7.
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.19-08-000290/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MI-TEX CENTER Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8220 Balatonalmádi, Prés u. 11.; cégjegyzékszáma:
19 09 507882; adószáma: 12371277-2-19) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1144 Budapest, Gvadányi u. 60. II/11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági

Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7., cégjegy-
zékszáma: 01 09 710659.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000246/8. 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) BM GLOBAL Kereskedel-
mi, Szolgáltató és Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû
Társaság (8230 Balatonfüred, Zákonyi utca 8.; cégjegy-
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zékszáma: 19 09 508186; adószáma: 13493071-2-19) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., 1581 Budapest, Pf. 108, cégjegyzék-
száma: 01 10 041640.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-08-000215/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. július 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GET HOME Építõipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8400 Ajka, Május 1. tér 3. 2. em. 9.; cégjegyzékszáma:
19 09 509061; adószáma: 13312291-2-19) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8834 Murakeresztúr, Alkotmány út 35.
8400 Ajka, Május 1. út 35.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL

Felszámoló, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1077 Bu-
dapest, Dohány u. 54., cégjegyzékszáma: 01 09 690835.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020202/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Tráj és Társa Építõipari Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (8917 Milej-
szeg, Ady u. 1.; cégjegyzékszáma: 20 06 038191; adó-
száma: 21945580-2-20) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020463/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ÖREGBAGLAS Pincészet
Korlátolt Felelõsségû Társaság (8900 Zalaegerszeg, Rá-

kóczi utca 42.; cégjegyzékszáma: 20 09 068638; adószáma:
13913225-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
8713 Kéthely, Baglashegyi Pince, 062. hrsz.
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 PACTOREX Holding Felszámoló, Végelszámoló és
Reorganizáló Kft. (Cg.: [06 09 002839]; székhelye: 6725
Szeged, Boldogasszony sgt. 63.) mint a Frida Work Sze-
mélyzeti Szolgáltató, Kereskedelmi és Építõipari Kft.
„f. a.” (Cg.: [06 06 010426]; székhelye: 5600 Békéscsaba,
Jókai u. 34.) felszámolóbiztos: Kiss Tímea felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós cég tulajdonában lévõ alábbi va-
gyontárgyát:

1 db gépjármû
Irányár: 4 450 000 Ft (négymillió-négyszázötvenezer

forint).
A pályázat lebonyolítására az 1997. évi XXVII. tör-

vénnyel módosított 1991. évi IL. tv. (csõdtörvény) elõírá-
sai az irányadók.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megvásárolni kívánt vagyonelem nettó irányára

5%-ának megfelelõ mértékû bánatpénz letétbe helyezése a
felszámoló irodájába készpénzben, legkésõbb a pályázat
benyújtásának határidejéig,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja,

– a pályázati tájékoztató megtekintése a felszámolónál
és az abban foglaltak elfogadása.

A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a pá-
lyázó fõbb adatait, a megvásárolni kívánt vagyonelem ne-
vesítését, az ajánlott áfamentes vételárat, a bánatpénz befi-
zetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó
nyilatkozatot.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ered-

ménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön,
– a felszámoló a legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók

között nyilvános ártárgyalás keretében dönt az eljárásra
vonatkozó csõdtörvény 49/A. § (4) bekezdésében foglal-
tak figyelembevételével.

7358 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/43. szám



A pályázatok elbírálása során elõnyben részesítjük azon
pályázót, aki vállalja az azonnali készpénzfizetést.

Az írásos pályázati ajánlatokat személyesen vagy meg-
hatalmazott útján zárt borítékban ,,Frida Work Kft. f. a. –
PÁLYÁZAT” jeligével a felszámolóbiztos irodájában
(6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 63.) a titkárságon kell
benyújtani, melynek határideje:

2008. október 31-e (péntek) 12 óra.

A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
A beérkezett ajánlatok elbírálására, az esetleges ártárgya-
lásra, a döntés kihirdetésére 2008. november 13-án csütör-
tökön 11 órai kezdettel kerül sor, amelynek helyszíne a fel-
számolóbiztos 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 hétfõn 9–12 óra között a következõ telefonszámon:
Juhász Norbert [tel.: 06 (62) 421-544].

A CONCUR Kft. (Cg.: [01 09 068182]; székhelye: 1066
Budapest, Teréz krt. 6.) mint a FOLTVARÁZS Kereske-
delmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [13 09 109339];
székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 56.; adószáma:
[12889853-2-12]) felszámolója az 1991. évi IL. törvény
49/A. § (1) bekezdés alapján

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja az alábbi követelést:
1. Az értékesítésre kerülõ követelés:
A FOLTVARÁZS Kft. „f. a.”-nak különbözõ magán-

személyekkel és cégekkel szemben fennálló, gépek és esz-
közök bérbeadásából származó, kifejezetten kétes követe-
lései. E követelések értéke a tevékenységet záró mérleg
szerint 1 210 700 000 Ft.

A felszámolási eljárás során megállapítást nyert, hogy
azok a cégek, amelyekkel szemben a követelések a tevé-
kenységet záró mérlegben szerepelnek, java részt már fel-
számolás alá kerültek, a magánszemélyek tekintélyes há-
nyadát felkutatni nem lehetett. A követelésre vonatkozó
iratok hiányosak. Az iratok a felszámoló székhelyén te-
kinthetõk meg elõzetes egyeztetés után.

A követelések kifejezetten bizonytalanul behajtható kö-
vetelések, amelyek értékéért, behajthatóságáért, illetve
érvényesíthetõségéért a kiíró felelõsséget nem vállal.
A pályázónak tudomásul kell vennie, hogy a követelések
behajthatósága bizonytalan. A kötelezettek vagyoni hely-
zete nem ismeretes.

Minimál ár: a megvásárolandó követelés 20%-a.

Az értékesítésre kerülõ árukészlet:
Értékesítésre kerül továbbá az alábbi készlet, amely kü-

lönféle ömlesztett állapotú textilipari termékekbõl, fona-
lakból, nagy mennyiségû kézimunkakönyvbõl, kiadvány-
ból, elõrenyomott kézimunkamintákból, ún. foltvarrás
technikához szükséges alapanyagokból áll. A készlet több
éve raktárban áll, kb. 500 m2 nagyságú területen. A kész-
letrõl tételes kimutatás nincs, könyv szerinti értéke nincs.
Tárolási helye: 1095 Budapest, Soroksári út 48. – Komp-
lex Kft., ezen a címen hétköznapokon munkaidõben meg-
tekinthetõ.

A minimál ár: 10 000 000 Ft (tízmillió forint) + áfa,
amelynél az áfát a „fordított áfa” szabályai szerint kell
megfizetni.

A felszámoló a készletet egyben értékesíti, részbeni
megvásárlásra nincs lehetõség.

2. Az értékesítés feltételei:
A fizetés készpénzfizetéssel történhet, egy összegben

vagy részletben.
Az ajánlatot pályázat útján, írásban kell benyújtani,

,,Pályázat Foltvarázs” megjelöléssel, a felszámoló 1066
Budapest, Teréz krt. 6. sz. alatti címén.

A pályázat benyújtásának határnapja:

2008. november 3. (hétfõ), 9 órától 15 óráig.

A készlet elszállításáról saját költségén a pályázónak
kell gondoskodnia. A felszámoló az értékesített készlet
után semmilyen szavatossági kötelezettséget nem vállal,
az ilyen felelõsségét kizárja.

A pályázatokat közjegyzõ jelenlétében a felszámoló ál-
tal kijelölt bizottság bontja fel és bírálja el, a pályázat be-
nyújtására nyitva álló határidõ utolsó napjától számított
45 napon belül.

Érvénytelen az a pályázat, amely nem írásbeli beszámí-
tást tartalmaz, vagy nem készpénzfizetést ígér vagy nem a
határidõben érkezett, illetve egyébként nem felel meg a
pályázati kiírásnak. Meg kell jelölni a pályázatban a fize-
tés határidejét, és az esetleges biztosítékokat.

Nem természetes személy pályázónak igazolnia kell hi-
telt érdemlõ módon a nyilvántartásba vételét.

A felszámoló a legmagasabb árat kínáló pályázót része-
síti elõnyben. Az elõvásárlásra jogosultak jogaikat jelen
pályázat keretében gyakorolhatják.

A felszámoló fenntartja a jogot – megfelelõ pályázat hi-
ányában – a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

Érdeklõdni dr. Kárpáti Péter felszámolóbiztosnál a
342-2371-es telefonszámon lehet, vagy személyesen a Bu-
dapest VI., Teréz krt. 6. I. I/B alatt, munkaidõben.
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A RATIS Kft. (Cg.: [01 09 668454]; székhelye: 1054
Budapest, Aulich u. 7.) mint az NK-BAU 2001 Építõipari
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (Cg.: [01 09 696439]; székhelye: 1148 Budapest,
Örs vezér tere 20. fszt. 1.) felszámolója

pályázat

keretében nyilvános értékesítésre meghirdeti a felszámo-
lás alatt álló társaság alábbi vagyontárgyait:

1. Betonacél vágó-hajlító 2 db 215 000 Ft/db.
2. Betonacél vágó-hajlító 1 db 375 000 Ft.
3. Betonacél asztali vágógép 1 db 190 000 Ft.
4. Betonacél vágógép 2 db 525 000 Ft/db.
5. Betonozókonténer 1 db 75 000 Ft.
6. Merülõvibrátor 1 db 10 000 Ft.
7. Konics másológép 25 000 Ft.
8. Használt irodabútorok 30 000 Ft.
(Az eszközök tételes felsorolását a részletes ajánlati

anyag tartalmazza.)

A meghirdetett vagyontárgyak részletes felsorolását és
a részletes ajánlattételi felhívást tartalmazó anyagot a
RATIS Kft. 1054 Budapest, Aulich u. 7. I/3. sz. alatti szék-
helyén lehet átvenni térítésmentesen.

A fenti anyag 2008. október 17-tõl munkanapokon
8–14 óráig vehetõ át. A meghirdetett vagyontárgyakra
egyben és részenként is benyújtható ajánlat. A vagyontár-
gyak egészére benyújtott ajánlat azonos feltételek mellett
elõnyben részesül a részenként benyújtott ajánlatokkal
szemben. A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiá-
nyában eredménytelennek nyilváníthatja.

További információt ad, illetve a vagyontárgyak meg-
tekintését biztosítja Szondi György felszámolóbiztos a
06 (1) 269-3613-as telefonszámon.

Az ajánlatokat a RATIS Kft. címére, cégjelzés nélküli
zárt borítékban lehet benyújtani

2008. november 6-án 9–10 óra között

„NK-BAU” jeligére.

Több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásá-
ban legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázatot benyújtó pályá-
zó esetén a nyilvános ártárgyalásra 2008. november 6-án
11 órakor kerül sor a RATIS Kft. 1054 Budapest, Aulich
u. 7. szám alatti székhelyén.

Az ártárgyaláson az vehet részt, aki az ajánlati anyagban
foglalt feltételeknek megfelelõ ajánlatot nyújtott be és pá-
lyázata a Cstv. 49/A. § (4) bekezdésének foglaltaknak
megfelel. Az elõvásárlási jogosultak a jogukat a nyilvános
értékesítésen gyakorolhatják oly módon, hogy a véglege-

sen kialakult vételár ismeretében nyilatkoznak vételi szán-
dékukról.

Követelések beszámításának lehetõsége kizárt.

A CCA Zrt. (Cg.: [01 10 042071]; székhelye: 1148 Buda-
pest, Fogarasi út 58.) mint a TOM BETON Építõipari,
Kereskedelmi és Gyártó Kft. „f. a.” (Cg.: [10 09 024890];
székhelye: 3300 Eger, Mária út 13.) kijelölt felszámolója

nyilvános pályázaton

értékesíti a TOM BETON Építõipari, Kereskedelmi és
Gyártó Kft. „f. a.” raktáron lévõ, 2 151 915 Ft könyv sze-
rinti értékû készletét:

1. présgép (vezérlés nélkül) 1 451 915 Ft.
2. betonkeverõ 500 000 Ft.
3. csigasor 200 000 Ft.
A vagyontárgyak a felszámolóval történt egyeztetés

alapján tekinthetõk meg.
A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszá-

moló – a felszámolásra tekintettel – kellékszavatosságot
nem vállal. A pályázat benyújtásának helye: CCA Zrt.,
cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 58.

A benyújtás módja írásban, magyar nyelven, név nél-
küli, zárt borítékban, a borítékon ,,TOM BETON pályá-
zat” jelzéssel úgy, hogy a pályázat a hirdetmény Cégköz-
lönyben való megjelenését (2008. október 16.) követõ
25. napon 10 óráig beérkezzen.

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 gépeket a

szerzõdés aláírásától számított 30 napon belül elszállítja.
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 vételára 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 ajánlat hiányában a pályázatot eredmény-

telennek nyilvánítsa, és új pályázat kiírásáról döntsön,
– a jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem

jelent értékesítési kötelezettséget,
– ha több megfelelõ, azonos értékû (az ajánlott vételi ár

vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat érke-
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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 felszámolóbiztostól a 222-6819-es te-
lefonszámon kérhetõ.

A Keszau-Solder-Serec-L Kft. (Cg.: [01 09 077793];
székhelye: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B) mint kije-
lölt felszámoló

nyilvános pályázat

útján értékesítésre meghirdeti a felszámolás alatt álló
EURO-EXPO 2000 Termékbemutató, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.”
(Cg.: [01 09 669704]; székhelye: 1107 Budapest, Ceglédi
út 30.) kizárólagos tulajdonában lévõ alábbi ingatlant:

Helyrajzi szám: 036/2.
Megnevezés: major.
Terület: 28 801 m2.
Ingatlan címe: Hangony, Külterület.
Irányár: 10 000 000 Ft + áfa.
A pályázat részletes feltételeire vonatkozó tájékoztató

– a hirdetés megjelenésének napjától – a felszámoló 5000
Szolnok, Szapáry út 31. I. 5. szám alatti irodájában munka-
napokon 9–15 óra között vehetõ át díjmentesen.

A pályázaton való részvétel feltétele:
A pályázatokat egy példányban kell benyújtani, a borí-

tékon fel kell tüntetni az ,,EURO-EXPO PÁLYÁZAT”
feliratot. A pályázatot zárt borítékban személyesen, vagy
postai úton az alábbi címre lehet leadni, illetve megkül-
deni: 5000 Szolnok, Szapáry út 31. I. 5.

A pályázat benyújtásának határideje: a Cégközlönyben
történõ közzétételt (2008. október 16.) követõ 20. nap
12 óra. A postai úton megküldött pályázatok határidõben
történõ beérkezése a pályázók felelõssége.

A pályázatnak tartalmaznia kell a vagyonelem megne-
vezését, az ajánlattevõ nevét, címét – társaság esetében
1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot és a cégjegyzésre
jogosult aláírási címpéldányát másolatban –, a fizetés
módját.

A pályázat érvényességi feltétele a megajánlott vételár
10%-ának megfelelõ összegû bánatpénz felszámoló

Budapest Bank Nyrt.-nél vezetett 10100792-78413800-
00000005 számú bankszámlára történõ befizetése a pályá-
zat benyújtásának határidejéig.

A pályázónak vállalnia kell, hogy az ajánlatát a beérke-
zési határidõn túl 60 napig fenntartja.

A pályázónak írásbeli nyilatkozatával tudomásul kell
vennie az eladó kellékszavatosságának, illetve garanciájá-
nak teljes körû kizárását.

A pályázat érvényességi feltétele, hogy a pályázó az
ajánlat tartalmára, benyújtásának formájára, idõpontjára
vonatkozó követelményeknek maradéktalanul eleget te-
gyen.

Az ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontására a pá-
lyázatok benyújtásának határidejét követõ 8 napon belül
Halászné dr. Lazányi Edit közjegyzõ – 5000 Szolnok, Ba-
ross u. 1. III. 309. – jelenlétében kerül sor.

A pályázatok elbírálása az ajánlatokat tartalmazó borí-
tékok felbontását követõ 3 napon belül megtörténik,
amelynek eredményérõl – szükség esetén az ártárgyalás
idõpontjáról – a pályázaton részt vevõk írásos értesítést
kapnak.

A nyertes pályázónál a bánatpénz beszámításra, a többi
pályázó részére a befizetett bánatpénz az eredményhirde-
tést követõ 8 napon belül kamatmentesen visszautalásra
kerül.

Az ajánlattevõk között a felszámoló a pályázatok elbírá-
lását követõ 8 napon belül 5000 Szolnok, Szapáry út 31.
I. 5. szám alatti irodájában nyilvános árversenyt tart,
amennyiben legfeljebb 10%-os eltérés van a megfelelõ
ajánlott vételárak vonatkozásában a pályázók között.

A felszámoló a kellékszavatosság, garancia kizárásával
az ingatlan tulajdonjogát per-, teher- és igénymentesen
adja át.

Az ingatlan birtokba és tulajdonba adásának feltétele a
vételár teljes összegének megfizetése.

A felszámolási eljárásra a több alkalommal módosított
1991. évi XLIX. törvény elõírásai az irányadóak, amely-
nek alapján kerül sor a vagyon értékesítésére.

A vételárba hitelezõi igény beszámítására nincs lehe-
tõség.

Az elõvásárlásra jogosultak kizárólag a nyilvános érté-
kesítés során érvényesíthetik jogosultságukat, amennyi-
ben elõvásárlási szándékukat – jogosultságuk igazolásá-
val – a pályázat benyújtási határidejéig írásban benyújtják.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot
– megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvá-
nítsa.

Az ingatlan elõzetesen egyeztetett idõpontban megte-
kinthetõ, a pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás
dr. Feketéné Földi Katalin felszámolóbiztostól kérhetõ a
06 (56) 413-730-as telefonszámon.
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A Keszau-Solder-Serec-L Kft. (Cg.: [01 09 077793];
székhelye: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B) mint kije-
lölt felszámoló

nyilvános pályázat

útján értékesítésre meghirdeti a felszámolás alatt álló
MARTEC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság „f. a.” (Cg.: [16 09 008320]; székhelye:
5100 Jászberény, Szent László u. 29.) kizárólagos tulajdo-
nában lévõ alábbi ingatlanokat:

Ingatlan
1. Helyrajzi szám: 3948/24/A/11.
Megnevezés: lakás.
Terület: 36 m2.
Ingatlan címe: 5100 Jászberény, Szövetkezet út 16. 3/11.
Irányár: 5 600 000 Ft.
2. Helyrajzi szám: 5044.
Megnevezés: lakóház, udvar.
Terület: 254 m2.
Ingatlan címe: 5100 Jászberény, Medve utca 19.
Irányár: 6 000 000 Ft.
A pályázat részletes feltételeire vonatkozó tájékoztató

– a hirdetés megjelenésének napjától – a felszámoló 5000
Szolnok, Szapáry út 31. I. 5. szám alatti irodájában munka-
napokon 9–15 óra között vehetõ át díjmentesen.

A pályázaton való részvétel feltétele:
A pályázatokat egy példányban kell benyújtani, a borí-

tékon fel kell tüntetni a ,,MARTEC PÁLYÁZAT” felira-
tot. A pályázatot zárt borítékban személyesen, vagy postai
úton az alábbi címre lehet leadni, illetve megküldeni: 5000
Szolnok, Szapáry út 31. I. 5.

A pályázat benyújtásának határideje: a Cégközlönyben
történõ közzétételt (2008. október 16.) követõ 20. nap
12 óra. A postai úton megküldött pályázatok határidõben
történõ beérkezése a pályázók felelõssége.

A pályázatnak tartalmaznia kell a vagyonelem megne-
vezését, az ajánlattevõ nevét, címét – társaság esetében
1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot és a cégjegyzésre
jogosult aláírási címpéldányát másolatban –, a fizetés
módját.

A pályázat érvényességi feltétele a megajánlott vételár
10%-ának megfelelõ összegû bánatpénz felszámoló
Budapest Bank Nyrt.-nél vezetett 10100792-78413800-
00000005 számú bankszámlára történõ befizetése, és a be-
fizetés igazolása a pályázat benyújtásának határidejéig.

A pályázónak vállalnia kell, hogy az ajánlatát a beérke-
zési határidõn túl 60 napig fenntartja.

A pályázónak írásbeli nyilatkozatával tudomásul kell
vennie az eladó kellékszavatosságának, illetve garanciájá-
nak teljes körû kizárását.

A pályázat érvényességi feltétele, hogy a pályázó az
ajánlat tartalmára, benyújtásának formájára, idõpontjára
vonatkozó követelményeknek maradéktalanul eleget te-
gyen.

Az ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontására a pá-
lyázatok benyújtásának határidejét követõ 8 napon belül
Halászné dr. Lazányi Edit közjegyzõ – 5000 Szolnok, Ba-
ross u. 1. III. 309. – jelenlétében kerül sor.

A pályázatok elbírálása az ajánlatokat tartalmazó borí-
tékok felbontását követõ 3 napon belül megtörténik,
amelynek eredményérõl – szükség esetén az ártárgyalás
idõpontjáról – a pályázaton részt vevõk írásos értesítést
kapnak.

A nyertes pályázónál a bánatpénz beszámításra, a többi
pályázó részére a befizetett bánatpénz az eredményhirde-
tést követõ 8 napon belül kamatmentesen visszautalásra
kerül.

Az ajánlattevõk között a felszámoló a pályázatok elbírá-
lását követõ 8 napon belül 5000 Szolnok, Szapáry út 31.
I. 5. szám alatti irodájában nyilvános árversenyt tart,
amennyiben legfeljebb 10%-os eltérés van a megfelelõ
ajánlott vételárak vonatkozásában a pályázók között.

A felszámoló a kellékszavatosság, garancia kizárásával
az ingatlan tulajdonjogát per-, teher- és igénymentesen ad-
ja át. Az ingatlan birtokba és tulajdonba adásának feltétele
a vételár teljes összegének megfizetése.

A felszámolási eljárásra a több alkalommal módosított
1991. évi XLIX. törvény elõírásai az irányadóak, amely-
nek alapján kerül sor a vagyon értékesítésére.

A vételárba hitelezõi igény beszámítására nincs lehe-
tõség.

Az elõvásárlásra jogosultak kizárólag a nyilvános érté-
kesítés során érvényesíthetik jogosultságukat, amennyi-
ben elõvásárlási szándékukat – jogosultságuk igazolásá-
val – a pályázat benyújtási határidejéig írásban benyújtják.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot
– megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvá-
nítsa.

Az ingatlan elõzetesen egyeztetett idõpontban megte-
kinthetõ, a pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás
dr. Feketéné Földi Katalin felszámolóbiztostól kérhetõ a
06 (56) 413-730-as telefonszámon.

A Keszau-Solder-Serec-L Kft. (Cg.: [01 09 077793];
székhelye: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B) mint kije-
lölt felszámoló

nyilvános pályázat

útján értékesítésre meghirdeti a felszámolás alatt álló
DIABER INTERNATIONAL Ipari és Kereskedelmi
Kft. „f. a.” (Cg.: [08 09 002154]; székhelye: 9400 Sopron,
Ágfalvi u. 2/A) tulajdonában lévõ alábbi ingatlant:

Ingatlan címe: 9400 Sopron, Ágfalvi u. 2/A.
Helyrajzi szám: Belterület, 4321/1.
Mûvelési ág: Kivett ipartelep.
Terület nagysága: 2953 m2.
Irányár: 80 000 000 Ft + áfa.
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A pályázat részletes feltételeire vonatkozó tájékoztató
– a hirdetés megjelenésének napjától – a felszámoló 5000
Szolnok, Szapáry út 31. I. 5. szám alatti irodájában munka-
napokon 9–15 óra között vehetõ át díjmentesen.

A pályázaton való részvétel feltétele:
A pályázatokat egy példányban kell benyújtani, a borí-

tékon fel kell tüntetni a ,,DIABER PÁLYÁZAT” feliratot.
A pályázatot zárt borítékban személyesen, vagy postai
úton az alábbi címre lehet leadni, illetve megküldeni: 5000
Szolnok, Szapáry út 31. I. 5.

A pályázat benyújtásának határideje: a Cégközlönyben
történõ közzétételt (2008. október 16.) követõ 20. nap
12 óra. A postai úton megküldött pályázatok határidõben
történõ beérkezése a pályázók felelõssége.

A pályázatnak tartalmaznia kell a vagyonelem megne-
vezését, az ajánlattevõ nevét, címét – társaság esetében
1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot és a cégjegyzésre
jogosult aláírási címpéldányát másolatban –, a fizetés
módját.

A pályázat érvényességi feltétele a megajánlott vételár
10%-ának megfelelõ összegû bánatpénz felszámoló
Budapest Bank Nyrt.-nél vezetett 10104569-13880700-
01001003 számú bankszámlára történõ befizetése, és a be-
fizetés igazolása a pályázat benyújtásának határidejéig.

A pályázónak vállalnia kell, hogy az ajánlatát a beérke-
zési határidõn túl 60 napig fenntartja.

A pályázónak írásbeli nyilatkozatával tudomásul kell
vennie az eladó kellékszavatosságának, illetve garanciájá-
nak teljes körû kizárását.

A pályázat érvényességi feltétele, hogy a pályázó az
ajánlat tartalmára, benyújtásának formájára, idõpontjára
vonatkozó követelményeknek maradéktalanul eleget te-
gyen.

Az ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontására a pá-
lyázatok benyújtásának határidejét követõ 8 napon belül
Halászné dr. Lazányi Edit közjegyzõ – 5000 Szolnok, Ba-
ross u. 1. III. 309. – jelenlétében kerül sor.

A pályázatok elbírálása az ajánlatokat tartalmazó borí-
tékok felbontását követõ 3 napon belül megtörténik,
amelynek eredményérõl – szükség esetén a nyilvános ár-
tárgyalás idõpontjáról – a pályázaton részt vevõk írásos ér-
tesítést kapnak.

A nyertes pályázónál a bánatpénz beszámításra, a többi
pályázó részére a befizetett bánatpénz az eredményhirde-
tést követõ 8 napon belül kamatmentesen visszautalásra
kerül.

Az ajánlattevõk között a felszámoló a pályázatok elbírá-
lását követõ 8 napon belül 5000 Szolnok, Szapáry út 31.
I. 5. szám alatti irodájában nyilvános árversenyt tart,
amennyiben legfeljebb 10%-os eltérés van a megfelelõ
ajánlott vételárak vonatkozásában a pályázók között.

A felszámoló a kellékszavatosság kizárásával az ingat-
lan tulajdonjogát per-, teher- és igénymentesen adja át.

Az ingatlan birtokba és tulajdonba adásának feltétele a
vételár teljes összegének megfizetése.

A felszámolási eljárásra a több alkalommal módosított
1991. évi XLIX. törvény elõírásai az irányadóak, amely-
nek alapján kerül sor a vagyon értékesítésére.

A vételárba hitelezõi igény beszámítására nincs lehe-
tõség.

Az elõvásárlásra jogosultak kizárólag a nyilvános érté-
kesítés során érvényesíthetik jogosultságukat, amennyi-
ben elõvásárlási szándékukat – jogosultságuk igazolásá-
val – a pályázat benyújtási határidejéig írásban benyújtják.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot
– megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvá-
nítsa.

A vagyontárgyak elõzetesen egyeztetett idõpontban
megtekinthetõk, a pályázattal kapcsolatos további felvilá-
gosítás dr. Fekete László felszámolóbiztostól kérhetõ a 06
(56) 413-730-as telefonszámon.

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (Cg.:
[01 10 042854]; székhelye: 1055 Budapest, Szent István
krt. 1.) mint a SPEED-HOME Kft. „f. a.” (Cg.:
[14 09 305284]; székhelye: 8651 Balatonszabadi, Széche-
nyi u. 9.) Somogy Megyei Bíróság által kijelölt felszá-
molója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát
képezõ alábbi ingatlanát:

Siófok, belterület 10071/61. hrsz. alatti beépítetlen terü-
let megnevezésû ingatlan 1/2 tulajdoni hányada.

Az ingatlan becsült értéke: 2 400 000 Ft.
Bánatpénz: 240 000 Ft.
A vevõnek vállalnia kell az esetlegesen felmerülõ kör-

nyezeti károk elhárítását.
Az ingatlanról készült értékbecslés a felszámoló irodá-

jában – elõzetes idõpont-egyeztetést követõen – megte-
kinthetõ.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megjelölt összegû bánatpénz befizetése az ÁFI Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Zrt. Unicredit Bank Rt.-nél ve-
zetett 10900035-00000002-96040018 számú bankszámlá-
jára történhet, legkésõbb a pályázat benyújtásának határ-
idejéig.

– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 40 napig fenntartja.

– A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a
pályázó fõbb adatait, az ajánlott vételárat, a bánatpénz be-
fizetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó
nyilatkozatot.

– Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban 2 pél-
dányban ,,SPEED-HOME Kft. – PÁLYÁZAT” jeligével
a felszámolóbiztos 1055 Budapest, Szent István körút
1. szám alatti titkárságán kell benyújtani jelen közlemény
Cégközlönyben való megjelenését (2008. október 16.) kö-
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vetõ 15. napon legkésõbb 12 óráig, vagy postai úton eljut-
tatni az 1399 Budapest, Pf. 701/313 címre, úgy, hogy a
küldemény a megjelölt határidõig a felszámoló irodájába
beérkezzen.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ered-

ménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön,
– a felszámoló a legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók

között nyilvános ártárgyalás keretében dönt az eljárásra
vonatkozó csõdtörvény 49/A. § (4) bekezdésében foglal-
tak figyelembevételével,

– 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) bekezdés alapján e
jogukat az ajánlati feltételek teljesítésével a nyilvános ér-
tékesítés során, a nyilvános eredményhirdetés helyszínén
és idõpontjában gyakorolhatják.

Eredményhirdetés: 2008. november 5-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 az alábbi helyszínen:

1055 Budapest, Szent István körút 1., Kozári Richárd
[tel.: 06 (1) 302-3420].

A KVANTÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
(Cg.: [01 09 364827]; székhelye: 1089 Budapest, Bláthy
Ottó u. 6–8) mint az ELMETRONIC LIFT Mérnökiroda
Tervezõ és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [08 09 012711];
székhelye: 9028 Gyõr, Bagoly u. 5.) felszámolója

nyilvános pályázaton

értékesíteni kívánja az ELMETRONIC LIFT Kft. „f. a.”
tulajdonát képezõ alábbi vagyontárgyakat, amelyekre vé-
teli ajánlatok benyújtását várja.

Az értékesítésre felajánlottak az alábbiak:
1. Lada Samara személygépkocsi, gy. év: 1994. Mû-

szaki vizsga nincs, futott km ismeretlen.
2. Avia 35 Turbó tehergépkocsi, gy. év: 1997. Mûszaki

vizsga nincs, futott km ismeretlen.
3. Elektromos rezgõolló, OR-06, mûködõképes.
4. Keretes fûrészgép, mûködésképtelen.
5. Excenterprés, mûködõképes.
A meghirdetett vagyontárgyak közzétett vételára

600 000 Ft + áfa (hatszázezer Ft + áfa).
Az ajánlattevõk a teljes meghirdetett vagyonra, forint-

ban megjelölt, egyösszegû fizetési ajánlatot nyújthatnak
be. Az ajánlatnak egyértelmûen utalni kell arra, hogy a

megajánlott vételár az áfát magában foglalja-e. Az ajánlat-
kérõ egyes vagyontárgyelemekre különálló ajánlatot nem
fogad be. Az ajánlatok értékelési szempontja: az ajánlati ár
nagysága és a megajánlott fizetési feltételek.

Az ajánlatok benyújtásának helye: a KVANTÁL Kft.
(1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 6–8. I. em. titkárság) szék-
helye.

Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2008. november 3. 13 óra.

Az ajánlatok benyújtásának módja: zárt borítékban, sze-
mélyesen, meghatalmazott útján 2008. november 3.
13 óráig, vagy postai úton 2008. november 3. 13 óráig a
felszámolóhoz beérkezõen, ajánlott vagy tértivevényes
postai küldeményben, 3 (1 eredeti 2 másolati) példányban,
az eredeti példány megjelölésével.

Az ajánlatot tartalmazó borítékra kérjük ráírni: „Ajánlat
az ELMETRONIC LIFT Kft. f. a. vagyontárgyainak meg-
vásárlására.”

A pályázat eredményérõl a pályázók írásban kapnak ér-
tesítést.

Az ajánlatkérõ, a KVANTÁL Kft. fenntartja magának
azon jogát, mely szerint az értékesítési eljárást megfelelõ
ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja.

Az elõvásárlásra jogosult jogát a pályáztatás során gya-
korolhatja oly módon, hogy 2008. november 3-án 13 óráig
írásban bejelenteni ezen igényét.

Az elõvásárlásra jogosultak a vételár kiegyenlítésénél
beszámítással nem élhetnek.

A vagyontárgyakkal kapcsolatban felvilágosítást ad
Telkes András, tel.: 06 (20) 972-6425, 06 (34) 316-133,
Telkes Gép Kft. (2800 Tatabánya, Vágóhíd u. 2.).

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (Cg.:
[01 10 042854]; székhelye: 1055 Budapest, Szent István
krt. 1.) mint a Karát-Trans Kft. „f. a.” (Cg.:
[20 09 065907]; székhelye: 8783 Tilaj, Szabadság u. 4.)
Zala Megyei Bíróság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát
képezõ alábbi ingatlanát:

Teskánd, belterület 127. hrsz. alatti beépítetlen terület.
Az ingatlan becsült értéke: 2 800 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 280 000 Ft.
A vevõnek vállalnia kell az esetlegesen felmerülõ kör-

nyezeti károk elhárítását.
Az ingatlanról készült értékbecslés a felszámoló irodá-

jában – elõzetes idõpont-egyeztetést követõen – megte-
kinthetõ.
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A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megjelölt összegû bánatpénz befizetése az ÁFI

Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. Unicredit Bank
Rt.-nél vezetett 10900035-00000002-96040018 számú
bankszámlájára történhet, legkésõbb a pályázat benyúj-
tásának 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 ,,KARÁT-TRANS Kft. – PÁLYÁZAT” jeligével
a felszámolóbiztos (1055 Budapest, Szent István krt. 1.)
titkárságán kell benyújtani jelen közlemény Cégközlöny-
ben való megjelenését (2008. október 16.) követõ 15. na-
pon legkésõbb 12 óráig, vagy postai úton eljuttatni az
1399 Budapest, Pf. 701/313 címre úgy, hogy a küldemény
a megjelölt határidõig a felszámoló irodájába beérkezzen.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ered-

ménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön,
– a legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók között ártár-

gyalás keretében döntsön az eljárásra vonatkozó csõdtör-
vény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevéte-
lével,

– a teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdés
létrejöttének, és a birtokbaadásnak is elõfeltétele,

– a jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem
jelent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy ezen szándékukat – jogosultságuk igazolása mellett –
a pályázat beadási határidejéig írásban adják le.

A vagyontárgyért kellékszavatosságot nem vállalunk,
beszámítást nem fogadunk el.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ mun-
kanapokon 9–12 óra között az alábbi helyszínen: 1055 Bu-
dapest, Szent István körút 1., Kozári Richárd, telefon:
302-3420.

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (Cg.:
[01 10 042854]; székhelye: 1055 Budapest, Szent István
krt. 1.) mint a Hidrobau Kft. „f. a.” (Cg.: [20 09 060428];
székhelye: 8315 Gyenesdiás, Faludy út 50.) Zala Megyei
Bíróság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát
képezõ alábbi vagyontárgyait:

Ingatlanok
1. Zalaapáti, belterület 80. hrsz. alatti beépítetlen te-

rület.
2. Zalaapáti, belterület 744. hrsz. alatti beépítetlen te-

rület.
Az ingatlanok irányára: 500 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 50 000 Ft.
A vevõnek vállalnia kell az esetlegesen felmerülõ kör-

nyezeti károk elhárítását. A felszámoló az ingatlanokat el-
sõsorban egy egységként kívánja értékesíteni.

Az ingatlanokról készült értékbecslés a felszámoló iro-
dájában – elõzetes idõpont-egyeztetést követõen – megte-
kinthetõ.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megjelölt összegû bánatpénz befizetése az ÁFI Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Zrt. Unicredit Bank Rt.-nél veze-
tett 10900035-00000002-96040018 számú bankszámlájára
történhet, legkésõbb a pályázat benyújtásának határidejéig.

– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 40 napig fenntartja.

– A 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 ,,HIDROBAU Kft. – PÁLYÁZAT” jeligével a
felszámolóbiztos (1055 Budapest, Szent István körút 1.)
titkárságán kell benyújtani jelen közlemény Cégközlöny-
ben való megjelenését (2008. október 16.) követõ 15. na-
pon legkésõbb 12 óráig, vagy postai úton eljuttatni az
1399 Budapest, Pf. 701/313 címre úgy, hogy a küldemény
a megjelölt határidõig a felszámoló irodájába beérkezzen.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredmény-

telennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön,
– a felszámoló a legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók

között nyilvános ártárgyalás keretében dönt az eljárásra
vonatkozó csõdtörvény 49/A. § (4) bekezdésében foglal-
tak figyelembevételével,

– a teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdés
létrejöttének, és a birtokbaadásnak is elõfeltétele,

– a jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem
jelent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy ezen szándékukat – jogosultságuk igazolása mellett –
a pályázat beadási határidejéig írásban adják le.

A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem válla-
lunk, beszámítást nem fogadunk el.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ mun-
kanapokon 9–12 óra között az alábbi helyszínen: 1055 Bu-
dapest, Szent István körút 1., Kozári Richárd, telefon:
302-3420.
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Az EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft. (Cg.:
[01 09 269955]; székhelye: 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. 8.; korábbi székhelye: 1054 Budapest, Honvéd
u. 8. I. 2.) mint a Fejér Megyei Bíróság 8. Fpk.
07-05-000446/10. sz. határozatában a PLUSZ Kereske-
delmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [07 09 001261];
székhelye: 8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 172.; adó-
szám: [10460364-2-07]) felszámolója

nyilvános pályázat

útján kívánja értékesíteni a felszámolás alatt álló PLUSZ
Kft. „f. a.” tulajdonát képezõ alábbi pénzügyi befektetését:

– A REKESZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-ben
(8000 Székesfehérvár, Feledi u. 4.) lévõ 20 000 000 Ft
(húszmillió forint) névértékû üzletrészét 3 000 000 Ft (há-
rommillió forint) értéken.

Az üzletrésszel kapcsolatos egyéb információk a felszá-
molótól beszerezhetõk.

A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelke-
zõk figyelmét, hogy elõvásárlási joguk gyakorlásának
szándékát – a pályázati határidõ leteltéig – a felszámolónál
írásban jelentsék be.

Pályázatot a felszámoló postacímére (1396 Budapest
62. Pf. 464), vagy személyesen az EXEREM Kft. (1042
Budapest, Árpád út 57–59. I. 8.) irodájában kell benyújtani
a Cégközlönyben való közzétételtõl (2008. október 16.)
számított 15. nap 12 óráig. A pályázati borítékra kérjük rá-
írni a ,,PLUSZ Kft. f. a. – PÁLYÁZAT” jeligét. A pályáza-
tok bontása – a pályázati határidõ lejáratát követõ 15 na-
pon belül – közjegyzõ jelenlétében történik. A pályázatok
elbírálását és a pályázók értesítését a bontást követõ 8 na-
pon belül végzi el felszámoló.

Az egyes pályázaton az vehet részt:
– aki a PLUSZ Kft. f. a. „bánatpénz” közleménnyel a

becsérték 10%-ának megfelelõ összeget (300 000 Ft) a fel-
számoló EXEREM Kft. 10800014-60000006-10175082
számú Citibank Rt.-nél vezetett számlájára, vagy a
„PLUSZ Kft. f. a.”-nak az ERSTE Banknál vezetett
11600006-00000000-12358874 sz. bankszámlájára, a
banki átutalási napokat is figyelembe véve befizette úgy,
hogy az legkésõbb a pályázati határidõ lejártakor minden
kétséget kizáróan igazolva legyen. A „bánatpénz” megfi-
zetése történhet személyesen is a felszámoló irodájában a
társaság házipénztárába történõ befizetéssel pályázati ha-
táridõ lejártáig;

– aki legalább 60 napi ajánlati kötöttséget vállal;
– aki a kialakult vételár megfizetésére 8 banki napon

belüli teljesítést vállal.
A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányá-

ban – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki. Az üzletrészt kizárólag egyben, azt nem megbontva
értékesíti felszámoló. Megfelelõ, azonos értékû pályáza-
tok esetén az ajánlattevõk között nyilvános ártárgyalásra
kerül sor, amelynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését
megelõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

További információkat Tinódi Imre felszámolóbiztos
ad a 312-1265-ös vagy a 06 (20) 398-5973-as telefon-
számokon, illetve személyesen, elõzetesen egyeztetett
idõpontban, a felszámoló irodájában.

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 értékesíti a felszámolás alatt álló Merian Orosháza
Finom Szárnyas Különlegességek Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság „f. a.” (Cg: [11 10 001625]; 2500
Esztergom, Madách u. 3.) gazdálkodó szervezet tulajdonát
képezõ alábbi vagyontárgyait:

I. A felszámolás alatt is folyamatosan mûködõ élelmi-
szer-ipari készítmény üzemet (konzervüzem), annak jelen-
leg érvényes szerzõdéseivel, képzett munkaerõvel, ingat-
lanaival, és a termelésben résztvevõ gépeivel, berendezé-
seivel, felszereléseivel, valamint a társaság tulajdonában
lévõ védjegyekkel, szabadalmakkal, mintaoltalmakkal,
mely vagyontárgyak részletes felsorolását a I. sorszámú
tenderfüzet tartalmazza.

Irányár: 2,4 milliárd forint + áfa.
A vagyoncsoport nem tartalmazza a III. pont alatt felso-

rolt vagyontárgyakat, valamint a folyamatos termelés
alap-, segéd- és késztermék készleteit és a vevõ-szállító
követelés egyenlegét. Az alapanyagok és késztermékek,
valamint a vevõ többlet értéke külön kerül kiszámlázásra a
nyertes vevõ részére az adásvétel idõpontjában érvényes
nyilvántartási áron.

Az érvényes pályázat feltétele a 100 000 Ft + áfa értékû
tenderanyag megvásárlása, és a 60 millió Ft bánatpénz
VECTIGALIS Zrt. CIB Banknál vezetett 10700055-
04225205-52000001 számú elkülönített számlára való be-
fizetése, és ezek hitelt érdemlõ igazolásának csatolása a
pályázathoz.

II. A felszámolás alatt is folyamatosan mûködõ paníro-
zott termékeket elõállító üzemegységet (központi telep,
panírüzem), annak jelenleg érvényes szerzõdéseivel, kép-
zett munkaerõvel, ingatlanaival és a termelésben résztvevõ
gépeivel, berendezéseivel, felszereléseivel, valamint a
hozzá tartozó szociális kiszolgáló egységekkel, mely va-
gyontárgyak részletes felsorolását a II. sorszámú tenderfü-
zet tartalmazza.

Irányár: 1,1 milliárd forint + áfa.
A vagyoncsoport nem tartalmazza a III. pont alatt felso-

rolt vagyontárgyakat, valamint a folyamatos termelés
alap-, segéd- és késztermék-készleteit és a vevõkövetelé-
seket. Az alapanyagok és késztermékek, valamint a vevõ
követelések értéke külön kerül kiszámlázásra a nyertes ve-
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võ részére az adásvétel idõpontjában érvényes nyilvántar-
tási áron.

Az érvényes pályázat feltétele a 100 000 Ft + áfa értékû
tenderanyag megvásárlása és a 28 millió Ft bánatpénz
VECTIGALIS Zrt. CIB banknál vezetett 10700055-
04225205-52000001 számú elkülönített számlára való be-
fizetése, és ezek hitelt érdemlõ igazolásának csatolása a
pályázathoz.

III. Egyéb vagyontárgycsoport
Használaton kívüli gépek, berendezések, felszerelések

(a korábbi vágóvonal kiszerelt berendezései), melyek rész-
letes felsorolását a III. tenderanyag tartalmazza.

Irányár: 53 millió forint + áfa.
Az érvényes pályázat feltétele az 50 000 Ft + áfa értékû

tenderanyag megvásárlása és a 3 millió Ft bánatpénz
VECTIGALIS Zrt. CIB banknál vezetett 10700055-
04225205-52000001 számú elkülönített számlára való be-
fizetése, és ezek hitelt érdemlõ igazolásának csatolása a
pályázathoz.

Az I., II. és III. vagyoncsoporthoz tartozó tenderanyag
megvásárolható a Merian Orosháza Zrt. „f. a.” (5900 Oros-
háza, Október 6. u. 8.) titkárságán, vagy utánvéttel postai
úton a megrendelõ címére elküldve. A részletes pályázati
feltételek megismerésének lehetõségét a felszámoló a pá-
lyázók részére biztosítja. Ennek során a pályázat részletes
feltételein kívül az értékesítésre kerülõ vagyontárgyakat a
pályázók ingyenesen megismerhetik. Erre elõzetes egyez-
tetés alapján az alulírott személyeknél és telefonszámokon
van lehetõsége a pályázónak.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-
latokat kér benyújtani, melyeket a VECTIGALIS Zrt.,
5600 Békéscsaba, Berzsenyi u. 59. szám alatti címre kér
bármely vagyoncsoport vonatkozásában ,,MERIAN
OROSHÁZA Zrt. f. a. VÉTELI AJÁNLAT I. vagyoncso-
port, II. vagyoncsoport, III. vagyoncsoport” megjelöléssel,
zárt borítékban postai úton eljuttatni.

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.

Elõnyben részesül, aki a gyár egészére, I., II., III. va-
gyonelemekre együtt nyújt be pályázatot.

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. ok-
tóber 16.) számított 30. nap 16 óráig.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyak – idõpont-
egyeztetést követõen – megkinthetõk. További informá-
ció Máté Istvánné dr. felszámolóbiztostól, a 06 (30)
381-3687-es telefonszámon, vagy Csurák István mûszaki

vezetõtõl a 06 (30) 338-3915-ös, vagy Gyucha Mariann
controllingigazgatótól a 06 (30) 338-3919-es telefonszá-
mon szerezhetõ be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
10 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A köz-
jegyzõi bontásról jegyzõkönyv készül, melyet az adós bár-
mely hitelezõje megtekinthet. Az ajánlatok elbírálásának
eredményérõl a közjegyzõi bontást követõ 10 napon belül
a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

Megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában
legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázatok esetén az ajánlatte-
võk 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 pá-
lyázat keretében gyakorolhatják külön felhívás nélkül.

Az EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft. (cégjegyzék-
száma: [01 09 269955]; székhelye: 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. 8.) mint a Fõvárosi Bíróság 13. Fpk.
01-06-002638/6. sz. határozatával a YORK-REED Ta-
nácsadó Bt. „f. a.” (cégjegyzékszáma: [01 06 113142];
székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 5.; adó-
száma: [28203395-2-41]) felszámolója

nyilvános pályázat

útján kívánja értékesíteni a felszámolás alatt álló társaság,
2500 Esztergom belterület 8123/4. hrsz. (Szamárhegy)
alatt nyilvántartott, 1/1 tulajdonú ingatlanát, 2 000 000 Ft
becsült értéken. Az értékesítésre felkínált terület úgyneve-
zett nyeles telek, a tulajdoni lap alapján összesen 1069 m2.

A felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, hogy az áfa
megfizetését az értékesítés idõpontjában hatályos jogsza-
bályoknak megfelelõen kell teljesíteni.

A jelzett ingatlannal kapcsolatos részletes vagyonérté-
kelés a felszámoló irodájában megtekinthetõ, vagy 10 000
Ft + áfa áron megvásárolható.

A felszámoló felhívja az esetleges elõvásárlási joggal
rendelkezõk figyelmét, hogy joguk gyakorlásának szándé-
kát – a pályázati határidõ leteltéig – a felszámolónál írás-
ban jelentsék be. Az ingatlan tehermentesen a megtekintés
során tapasztalt állapotban kerül a pályázat nyertesének át-
adásra. Tájékoztatja továbbá a felszámoló az érdeklõdõ-
ket, hogy az esetlegesen felmerülõ környezetvédelmi kár-
elhárítás a vevõt terheli.

Pályázatokat a felszámoló postacímére (1396 Budapest
62., Pf. 464), vagy személyesen az EXEREM Kft. (1042
Budapest, Árpád út 57–59. I. 8.) irodájában kell benyújtani
a Cégközlönyben való közzétételtõl (2008. október 16.)
számított 15. nap 12 óráig. A pályázati borítékra kérjük rá-
írni a ,,YORK-REED Bt. f. a. – PÁLYÁZAT” jeligét.
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A pályázat bontására a pályázati határidõ lejáratát követõ
15 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A pályá-
zat elbírálására és a pályázók értesítésére a pályázat bontá-
sát követõ 8 napon belül kerül sor.

A pályázaton az vehet részt:
– aki a „YORK-REED Bt. f. a. bánatpénz” közle-

ménnyel a becsérték 10%-ának megfelelõ összeget
(200 000 Ft) a felszámoló 10800014-60000006-
10175082 számú Citibank Rt.-nél vezetett számlájára, a
banki átutalási napokat is figyelembe véve befizette
úgy, hogy az legkésõbb a pályázati határidõ lejártakor
minden kétséget kizáróan igazolva legyen, vagy szemé-
lyesen a YORK-REED Bt. „f. a.” házipénztárába a fel-
számoló irodájában (1042 Budapest, Árpád út 57–59.
I. 8.) a pályázati határidõ lejártáig befizeti,

– aki legalább 60 napi ajánlati kötöttséget vállal,
– aki a kialakult vételár megfizetésére 8 banki napon

belüli teljesítést vállal.
A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányá-

ban – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot
írhat ki. Megfelelõ, azonos értékû, maximum 10%-os elté-
résû pályázatok esetén az ajánlattevõk között nyilvános ár-
tárgyalásra kerül sor, amelynek feltételeit az ártárgyalás
megkezdését megelõzõen a résztvevõkkel a felszámoló is-
merteti. (Az árajánlatok eltérésének számítása a legmaga-
sabb vételi ár alapja.)

Szükség esetén az ingatlan helyszíni megtekintését a
pályázat leadási határidejét megelõzõ nap 12 óráig elõze-
tes idõpont-egyeztetést követõen biztosítjuk. További in-
formációkat Tinódi Imre felszámolóbiztos ad a 312-1265,
vagy a 06 (20) 398-5973-as telefonszámokon, illetve sze-
mélyesen elõzetesen egyeztetett idõpontban, a felszámoló
irodájában.

A DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó
Kft. (Cg.: [01 09 679649]; székhelye: 1072 Budapest, Dob
u. 52.) mint felszámoló

nyilvános pályázat

keretében értékesíteni kívánja a BURZSOÁ Kereskedel-
mi Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 879688]; székhelye: 1203 Bu-
dapest, Téglagyártó u. 9. B ép. 14. lh. fszt. 34.) tulajdonát
képezõ

Budapest XX. kerület, belterület, 170187/20/A/130.
hrsz.-ú, üzlet megnevezésû 396 m2 alapterületû ingatlant a
benne lévõ tárgyi eszközökkel együtt.

Irányár: 80 000 000 Ft (nettó érték).
Bánatpénz: 8 000 000 Ft.
Az ingatlanban jelenleg élelmiszer-jellegû vegyes ke-

reskedelem folyik. A tárgyi eszközök az élelmiszerüzlet
teljes berendezése.

A bánatpénzt az adós cég OTP Bank Nyrt.-nél veze-
tett 11720001-20216018-00000000 sz. bankszámlájára

(BURZSOÁ Kft. „f. a.” bánatpénz megnevezéssel) kell
befizetni.

A pályázatokat feladó nélküli zárt borítékban kell leadni
a felszámoló székhelyére, Budapest, Dob u. 52. II. 9.

2008. november 4-én 11 óráig,

BURZSOÁ Kft. „f. a.” megjelöléssel.

Az írásban benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, adatait,
– cég esetén a cégjegyzékszámot, 30 napnál nem ré-

gebbi cégkivonatot,
– az ajánlott vételárat,
– az ajánlott fizetési feltételeket,
– a bánatpénz befizetésének igazolását,
– a vevõnek igazolnia kell, hogy a vételár bánatpénz fe-

letti összege az erre a célra elkülönített bankszámlán ren-
delkezésre áll (banki fedezetigazolás),

– a 90 napos ajánlati kötöttség vállalását.
A pályázat bontására a felszámoló székhelyén (1072

Budapest, Dob u. 52. II. 9.) 2008. november 4-én, 11 óra
30 perckor, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.

A felszámoló a megfelelõ, azonos értékû ajánlatot be-
nyújtó, a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal elté-
rõ pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.

Az árversenyre a bontást követõen, 2008. novem-
ber 4-én, 12 órakor kerülhet sor.

A felszámoló felhívja a jogszabályon alapuló elõvá-
sárlási joggal rendelkezõket, hogy a jog gyakorlására
irányuló szándékukat a pályázatok benyújtásának határ-
idejéig, írásban jelentsék be. Felhívja továbbá az elõvá-
sárlási joggal rendelkezõk figyelmét arra, hogy elõvá-
sárlási jogukat a pályázat nyertesére elõírt feltételek tel-
jesítésével, az eredményhirdetés helyszínén és idõpont-
jában gyakorolhatják.

Eredményhirdetés: 2008. november 4-én, 12 óra 30 perc-
kor.

A felszámoló fenntartja azt a jogát, hogy megfelelõ
ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvá-
nítsa.

A pályázatnyertes vevõ köteles a teljes vételárat a 15 na-
pon belül megkötendõ adásvételi szerzõdésben foglaltak
szerint megfizetni. Ennek elmulasztása esetén a bánatpénz
összegét elveszti. Az ingatlan birtokba és tulajdonba adá-
sának feltétele a teljes vételár megfizetése.

A nem nyertes pályázónak a felszámoló a bánatpénzt az
eredményhirdetést követõen visszafizeti.

A vételárba a hitelezõi követelés beszámítására nincs
lehetõség.

Az ingatlan és a tárgyi eszközök elõzetes egyeztetést
követõen megtekinthetõk.

További felvilágosítást ad Varbai Jánosné a 343-5837-es
telefonszámon.
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A KELET-HOLDING Zrt. (Cg.: [01 10 044406]; 1024
Budapest, Retek u. 10. I. 3.), mint a LAKONF Kon-
fekció Gyártó és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.:
[09 09 011979]; 4200 Hajdúszoboszló, Erzsébet u. 5.) fel-
számolója, Buga Imre felszámolóbiztos

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós gazdálkodó társaság alábbi va-
gyonát:

Püspökladány belterület, társasházi ingatlan,
1605/19/A/1. hrsz., iroda megnevezésû, 104,5 m2 területû.

Forgalmi értéke: 3 500 000 Ft + áfa.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– A vagyon értékének 5%-át bánatpénzként kell befi-

zetni a Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-nél vezetett
10403428-34211339-70070000 sz. számlára „LAKONF
Kft. „f. a.” bánatpénz” megjelöléssel.

– A pályázat beadásakor a bánatpénz befizetését iga-
zolni kell.

– A pályázatoknak tartalmazniuk kell a pályázó fõbb
adatait, jogi személyiség esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, valamint részletes ajánlatot.

– Nyilatkozni kell a fizetõképességre vonatkozóan.
– A pályázatban vállalni kell 60 nap ajánlati kötött-

séget.
– A pályázat egyértelmûen tartalmazza a vételárat.
Fizetés: a pályázat elfogadása után, számla megküldését

követõen átutalással.

A pályázati ajánlatokat 1 példányban a következõ
címre kell eljuttatni, zárt borítékban

2008. október 31-én 10 óráig:

KELET-HOLDING Zrt., 4002 Debrecen, Pf. 213, vagy
4026 Debrecen, Péterfia u. 39.

A borítékra kérjük ráírni: ,,LAKONF Kft. „f. a.” pá-
lyázat”.

A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelke-
zõk figyelmét arra, hogy elõvásárlási joguk gyakorlásának
szándékát a fenti határidõig jelezzék.

Az elõvásárlási jog gyakorlása a Cstv. és Ptk. szabályai
szerint történik.

A pályázatok bontása a határidõ lejártát követõ 5 napon
belül közjegyzõ elõtt történik.

A döntésrõl a pályázók ezt követõ 8 napon belül írásban
kapnak tájékoztatást.

Megtekintés: elõzetes egyeztetés alapján.
A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy meg-

felelõ ajánlatok hiányában a pályázatot eredménytelen-
nek nyilvánítsa.

A felszámoló a megfelelõ, azonos értékû (10%-on be-
lüli eltérés) ajánlattevõkkel nyilvános ártárgyalást folytat.

A pályázattal kapcsolatban további információt lehet kér-
ni Buga Imre felszámolóbiztostól a 06 (20) 914-1009-es
telefonszámon.

A KELET-HOLDING Zrt. (Cg.: [01 10 044406]; 1024
Budapest, Retek u. 10. I. 3.), mint a HETEY ÉS TÁR-
SA Ingatlanforgalmazási és Kereskedelmi Bt. „f. a.”
(Cg.: [09 06 014413]; 4026 Debrecen, Péterfia u. 25.)
felszámolója, Buga Imre felszámolóbiztos

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós gazdálkodó társaság alábbi va-
gyonát:

Gépjármûalkatrészek, vegyes (többségében Lada ka-
rosszériaelem és -alkatrész).

Forgalmi értéke: 5 000 000 Ft.
Az értékesítés egyben, de legfeljebb nagykereskedelmi

tételben lehetséges.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– A vagyon értékének 5%-át bánatpénzként kell befi-

zetni a Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-nél vezetett
10403428-34211339-70070000 sz. számlára „HETEY ÉS
TÁRSA Bt. „f. a.” bánatpénz” megjelöléssel.

– A pályázat beadásakor a bánatpénz befizetését iga-
zolni kell.

– A pályázatoknak tartalmazniuk kell a pályázó fõbb
adatait, jogi személyiség esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, valamint részletes ajánlatot.

– Nyilatkozni kell a fizetõképességre vonatkozóan.
– A pályázatban vállalni kell 60 nap ajánlati kötött-

séget.
– A pályázat egyértelmûen tartalmazza a vételárat.
Fizetés: a pályázat elfogadása után, számla megküldését

követõen, átutalással.
A pályázati ajánlatokat 1 példányban a következõ címre

kell eljuttatni, zárt borítékban

2008. október 31-én 10 óráig:

KELET-HOLDING Zrt., 4002 Debrecen, Pf. 213, vagy
4026 Debrecen, Péterfia u. 39.

A borítékra kérjük ráírni: ,,HETEY ÉS TÁRSA Bt.
„f. a.” pályázat”.

A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelke-
zõk figyelmét arra, hogy elõvásárlási joguk gyakorlásának
szándékát a fenti határidõig jelezzék.

Az elõvásárlási jog gyakorlása a Cstv. és Ptk. szabályai
szerint történik.

A pályázatok bontása a határidõ lejártát követõ 5 napon
belül közjegyzõ elõtt történik.

A döntésrõl a pályázók ezt követõ 8 napon belül írásban
kapnak tájékoztatást.

Megtekintés: elõzetes egyeztetés alapján.
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A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy meg-
felelõ ajánlatok hiányában a pályázatot eredménytelen-
nek nyilvánítsa.

A felszámoló a megfelelõ, azonos értékû (10%-on belü-
li eltérés a vételár vonatkozásában) ajánlattevõkkel nyilvá-
nos ártárgyalást folytat.

A pályázattal kapcsolatban további információt lehet kér-
ni Buga Imre felszámolóbiztostól a 06 (20) 914-1009-es
telefonszámon.

A KELET-HOLDING Zrt. (Cg.: [01 10 044406]; 1024
Budapest, Retek u. 10. I. 3.), mint az EUROHOLD-
HUNGARY Ingatlanhasznosító Kft. „f. a.” (Cg.:
[01 09 699329]; 1024 Budapest, Retek u. 10.) felszámoló-
ja, Buga Imre felszámolóbiztos

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós cég alábbi ingatlanait:
– Budapest II. ker., Retek u. 10. II. 1. lakás, hrsz.:

13137/0/A/8. területe: 67 m2,
– Budapest II. ker., Retek u. 10. II. 2. lakás, hrsz.:

13137/0/A/9. területe: 36 m2,
– Budapest II. ker., Retek u. 10. II. 3. lakás, hrsz.:

13137/0/A/10. területe: 72 m2.
A lakások részben szétbontott és összenyitott állapot-

ban vannak, közmûvek, válaszfalak és nyílászárók nélkül.
Forgalmi értéke egyben: bruttó 25 000 000 Ft.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– Az irányár 10%-át bánatpénzként kell befizetni a Ke-

reskedelmi és Hitelbank Rt.-nél vezetett 10403428-
34211339-70070000 sz. számlára „EUROHOLD-HUN-
GARY Kft. f. a. bánatpénz” megjelöléssel.

– A pályázat beadásakor a bánatpénz befizetését iga-
zolni kell.

– A pályázatoknak tartalmazniuk kell a pályázó fõbb
adatait, jogi személyiség esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, valamint ajánlatát.

– Nyilatkozni kell a fizetõképességre vonatkozóan.
Fizetés: a pályázat elfogadása után a számla megküldé-

sét követõen, átutalással.
A pályázati ajánlatokat 1 példányban a következõ címre

kell eljuttatni, zárt borítékban:

2008. október 31-én 10 óráig:

KELET-HOLDING Zrt., 4002 Debrecen, Pf. 213, vagy
személyesen 4026 Debrecen, Péterfia u. 39.

A borítékra kérjük ráírni: ,,EUROHOLD-HUNGARY
Kft. f. a. pályázat”.

A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelke-
zõk figyelmét arra, hogy elõvásárlási joguk gyakorlásának
szándékát a fenti határidõig jelezzék.

Az elõvásárlási jog gyakorlása a Cstv. és Ptk. szabályai
szerint történik.

A pályázatok bontása a határidõ lejártát követõ 5 napon
belül közjegyzõ elõtt történik.

A döntésrõl a pályázók egy héten belül írásban kapnak
tájékoztatást.

Megtekintés: elõzetes egyeztetés után.
A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfe-

lelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.

A pályázattal kapcsolatban további információt lehet
kérni Buga Imre felszámolótól az 06 (52) 437-324 vagy a
06 (20) 914-1009-es telefonszámokon.

A KELET-HOLDING Zrt. (Cg.: [01 10 044406]; 1024
Budapest, Retek u. 10. I. 3.) mint a PILIS-INVEST Szö-
vetkezet „f. a.” (Cg.: [01 02 053800]; 1024 Budapest, Re-
tek u. 10.) felszámolója, Buga Imre felszámolóbiztos

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós cég alábbi ingatlanait:
– Sátoraljaújhely, Berecki u. 32. hrsz.: 1759/1. ingat-

lan, területe: 12 632 m2, beépítettsége kb: 40% (volt ZEBU
Bútorgyár területe).

Forgalmi értéke: 27 200 000 Ft + áfa.
– Sátoraljaújhely, Berecki u. 32. hrsz.: 1759/2. ingat-

lan, területe: 10 770 m2, beépítettsége kb: 25% (volt ZEBU
Bútorgyár területe).

Forgalmi értéke: 24 800 000 Ft + áfa.
A hrsz.: 1759/1. és a hrsz.: 1759/2. sz. ingatlanokra csak

egyben lehet ajánlatot tenni.
– Pécs, Kazinczy u. 3. fszt. 5., hrsz.: 17340/A/5., üzlet-

helyiség, területe: 99 m2.
Forgalmi értéke: 19 950 000 Ft + áfa.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– Az irányár 5%-át bánatpénzként kell befizetni a Ma-

gyar Külkereskedelmi Bank Rt.-nél vezetett 10300002-
20107350-00003285 sz. számlára „PILIS-INVEST Szö-
vetkezet f. a. bánatpénz” megjelöléssel.

– A pályázat beadásakor a bánatpénz befizetését iga-
zolni kell.

– A pályázatoknak tartalmazniuk kell a pályázó fõbb
adatait, jogi személyiség esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, valamint ajánlatát.

– Vállalni kell 60 nap ajánlati kötöttséget.
– Nyilatkozni kell a fizetõképességre vonatkozóan.
Fizetés: a pályázat elfogadása után a számla megküldé-

sét követõen, átutalással.
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A pályázati ajánlatokat 1 példányban a következõ címre
kell eljuttatni, zárt borítékban:

2008. október 31-én 10 óráig:

KELET-HOLDING Zrt., 4002 Debrecen, Pf. 213, vagy
személyesen 4026 Debrecen, Péterfia u. 39.

A borítékra kérjük ráírni: ,,PILIS-INVEST Szövetkezet
f. a. pályázat”.

A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelke-
zõk figyelmét arra, hogy elõvásárlási joguk gyakorlásának
szándékát a fenti határidõig jelezzék.

Az elõvásárlási jog gyakorlása a Cstv. és Ptk. szabályai
szerint történik.

A pályázatok bontása a határidõ lejártát követõ 5 napon
belül közjegyzõ elõtt történik.

A döntésrõl a pályázók egy héten belül írásban kapnak
tájékoztatást.

Megtekintés: elõzetes egyeztetés után.
A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy nem

megfelelõ ajánlat esetén a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.

A pályázattal kapcsolatban további információt lehet
kérni Buga Imre felszámolótól a 06 (52) 437-324-es vagy a
06 (20) 914-1009-es telefonszámon.

Az EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft. (Cg.:
[01 09 269955]; 1042 Budapest, Árpád út 57–59.) mint a
3K INVEST TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
„f. a.” (Cg.: [05 09 011262]; 3525 Miskolc, Széchenyi
u. 29. II. 3.) kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság maradék
tárgyi eszközeit, vagyontárgyait:

– 1 db FIAT büfékocsi (1997). Irányár: 1 000 000 Ft.
– Maradék tárgyi eszköz (zsaluelem, állvány, emelõ-

gép). Irányár: 500 000 Ft.
Az eladóval szembeni hitelezõi követelések vételárba

történõ beszámítására nincs lehetõség. A felszámoló a va-
gyontárgyakhoz kapcsolódóan kellékszavatosságot nem
vállal.

A pályázatokat a felszámoló postacímére (3526 Miskolc,
Hatvanötösök útja 1. fszt. 2.), vagy személyesen az
EXEREM Kft. (3526 Miskolc, Hatvanötösök útja 1. fszt. 2.)
irodájában kell benyújtani a Cégközlönyben való közzététel-
tõl (2008. október 16.) számított 15. nap 12 óráig. A pályá-
zati borítékra kérjük ráírni a ,,3K INVEST TRADE Kft. f. a
pályázat” jeligét. A pályázat bontására a pályázati határidõ
lejáratát követõen 15 napon belül, közjegyzõ jelenlétében
kerül sor. A pályázat elbírálására és a pályázók értesítésére
az ajánlati kötöttség idõtartamán belül kerül sor.

A pályázaton az vehet részt:
– aki a „3K INVEST TRADE Kft. f. a. pályázat bánat-

pénz” közleménnyel a becsérték 10%-ának megfelelõ bá-
natpénzt a felszámoló 10800014-60000006-10175082
számú Citibank Rt.-nél vezetett számlára, a banki átutalási
napokat is figyelembe véve befizette úgy, hogy az legké-
sõbb a pályázati határidõ lejártakor minden kétséget kizá-
róan igazolva legyen, vagy személyesen a társaság házi-
pénztárába, a felszámoló irodájában (3526 Miskolc, Hat-
vanötösök útja 1. fszt. 2.) a pályázati határidõ lejártáig
befizet;

– aki legalább 60 napi ajánlati kötelezettséget vállal;
– aki a kialakult vételár megfizetésére 8 banki napon

belüli teljesítést vállal;
– aki nyilatkozik arról, hogy jelen pályázati felhívás-

ban foglalt tájékoztatást tudomásul vette.
A felszámoló felhívja a figyelmet, hogy a pályázóknak a

befizetett bánatpénzeket az ajánlati kötöttség lejártát kö-
vetõen fizeti vissza. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok
esetén az ajánlattevõk között nyilvános ártárgyalásra kerül
sor, amelynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését meg-
elõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti. A pályá-
zattal kapcsolatban további információk szerezhetõk Tóth
István felszámolóbiztostól, a 06 (20) 377-1916-os telefon-
számon.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfele-
lõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa a pá-
lyázatot.

Az EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft. (Cg.:
[01 09 269955]; 1042 Budapest, Árpád út 57–59. I. 8.)
mint a Fejér Megyei Bíróság 7. Fpk. 07-05-000442/6. sz.
határozatában a Tomat Építõipari és Tanácsadó Kft.
„f. a.” (Cg.: [07 09 008188]; 2060 Bicske, Endresz Gy.
u. 13.; adószáma: [12142590-2-07]) felszámolója

nyilvános pályázat

útján kívánja értékesíteni a felszámolás alatt álló társaság
2060 Bicske, 783/8. hrsz. alatt nyilvántartott, osztatlan kö-
zös tulajdonú ingatlan 41/100 részét (továbbiakban: ingat-
lan) – a tulajdonhányad alapján 556 m2 telek és 367 m2 fel-
építményt jelent – összesen 800 000 Ft + áfa becsült ér-
téken.

A felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, hogy az áfa
megfizetését az értékesítés idõpontjában hatályos jog-
szabályoknak megfelelõen kell teljesíteni.

A jelzett ingatlannal kapcsolatos részletes vagyon-
értékelés a felszámoló irodájában megtekinthetõ, vagy
10 000 Ft + áfa áron megvásárolható.
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A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelke-
zõk figyelmét, hogy elõvásárlási joguk gyakorlásának
szándékát – a pályázati határidõ leteltéig – a felszámoló-
nál írásban jelentsék be. Az ingatlan tehermentesen a
megtekintés során tapasztalt mûszaki állapotban kerül a
pályázat nyertesének átadásra. Tájékoztatja továbbá fel-
számoló az érdeklõdõket, hogy az esetlegesen felmerülõ
környezetvédelmi kárelhárítás a vevõt terheli.

A pályázatokat a felszámoló postacímére (1396 Buda-
pest 62, Pf. 464), vagy személyesen az EXEREM Kft.,
1042 Budapest, Árpád út 57–59. I. 8. sz. alatti irodájában
kell benyújtani a Cégközlönyben való közzétételtõl (2008.
október 16.) számított 15. nap 12 óráig. A pályázati borí-
tékra kérjük ráírni a ,,TOMAT Kft. – PÁLYÁZAT” jel-
igét. A pályázat bontására a pályázati határidõ lejáratát kö-
vetõ 15 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
A pályázat elbírálása és a pályázók értesítése a pályázat
bontását követõ 8 napon belül történik meg.

A pályázaton az vehet részt:

– aki a „TOMAT Kft. f. a. bánatpénz” közleménnyel a
becsérték 10%-ának megfelelõ összeget (80 000 Ft) a fel-
számoló 10800014-60000006-10175082 számú Citibank
Rt.-nél vezetett számlájára, a banki átutalási napokat is fi-
gyelembe véve befizette úgy, hogy az legkésõbb a pályá-
zati határidõ lejártakor minden kétséget kizáróan igazolva
legyen, vagy személyesen a „TOMAT Kft. f. a.” házipénz-
tárába a felszámoló irodájában (1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. 8.) a pályázati határidõ lejártáig befizeti;

– aki legalább 60 napi ajánlati kötöttséget vállal;

– aki a kialakult vételár megfizetésére 8 banki napon
belüli teljesítést vállal.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki. Megfelelõ, azonos értékû, maximum 10%-os eltéré-
sû pályázatok esetén az ajánlattevõk között nyilvános ár-
tárgyalásra kerül sor, amelynek feltételeit az ártárgyalás
megkezdését megelõzõen a résztvevõkkel a felszámoló is-
merteti. (Az árajánlatok eltérésének számítása a legmaga-
sabb vételi ár az alapja). Felhívja a felszámoló a pályázók
figyelmét, hogy az 59/100 tulajdonrésszel rendelkezõ tu-
lajdonostársnak a nyertes pályázó ajánlati árának ismere-
tében kell majd nyilatkoznia elõvásárlási jogáról.

Szükség esetén az ingatlan helyszíni megtekintését elõ-
zetes idõpont-egyeztetést követõen a pályázat leadását
megelõzõ nap 12 órájáig biztosítjuk. További információ-
kat Tinódi Imre felszámolóbiztos ad a 312-1265, vagy a
06 (20) 398-5973-as telefonszámokon, illetve személye-
sen elõzetesen egyeztetett idõpontban, a felszámoló irodá-
jában.

Az EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft. (Cg.:
[01 09 269955]; 1042 Budapest, Árpád út 57–59.) mint az
UNIVERSUM-VASAS Általános Szolgáltató és Keres-
kedelmi Bt. „f. a.” (Cg.: [05 06 011454]; 3571 Alsózsol-
ca, Kossuth u. 101.) kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság tárgyi esz-
közeit, vagyontárgyait:

– Alsózsolca belterület, 208. hrsz. alatti, 572 m2 tér-
mértékû, „mûhely, lakóház” tkv.-i megnevezésû ingatlan,
mely a természetben 3571 Alsózsolca, Kossuth u. 101. sz.
alatt található. Irányár: 16 000 000 Ft.

– Alsózsolca, 941. hrsz. alatti, 1071 m2 térmértékû ingat-
lan, mely a természetben 3571 Alsózsolca, Jókai út 25. sz.
alatt található (4 db faház). Irányár: 3 748 500 Ft.

Az eladóval szembeni hitelezõi követelések vételárba
történõ beszámítására nincs lehetõség. A felszámoló a va-
gyontárgyakhoz kapcsolódóan kellékszavatosságot nem
vállal.

A pályázatokat a felszámoló postacímére (3526 Mis-
kolc, Hatvanötösök útja 1. fszt. 2.), vagy személyesen az
EXEREM Kft. (3526 Miskolc, Hatvanötösök útja 1.
fszt. 2.) irodájában kell benyújtani a Cégközlönyben
való közzétételtõl (2008. október 16.) számított 15. nap
12 óráig. A pályázati borítékra kérjük ráírni: „UNIVER-
SUM-VASAS Bt. f. a. pályázat” jeligét. A pályázat bontá-
sára a pályázati határidõ lejáratát követõen 15 napon belül,
közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A pályázat elbírálására
és a pályázók értesítésére az ajánlati kötöttség idõtartamán
belül kerül sor.

A pályázaton az vehet részt:
– aki az „UNIVERSUM-VASAS Bt. f. a. pályázat bá-

natpénz” közleménnyel a becsérték 10%-ának megfelelõ
bánatpénzt a felszámoló 10800014-60000006-10175082
számú Citibank Rt.-nél vezetett számlára, a banki átutalási
napokat is figyelembe véve befizette úgy, hogy az legké-
sõbb a pályázati határidõ lejártakor minden kétséget kizá-
róan igazolva legyen, vagy személyesen a társaság házi-
pénztárába, a felszámoló irodájában (3526 Miskolc, Hat-
vanötösök útja 1. fszt. 2.) a pályázati határidõ lejártáig
befizet;

– aki legalább 60 napi ajánlati kötelezettséget vállal;
– aki a kialakult vételár megfizetésére 8 banki napon

belüli teljesítést vállal;
– aki nyilatkozik arról, hogy jelen pályázati felhívás-

ban foglalt tájékoztatást tudomásul vette.
A felszámoló felhívja a figyelmet, hogy a pályázóknak a

befizetett bánatpénzeket az ajánlati kötöttség lejártát kö-
vetõen fizeti vissza. Megfelelõ, azonos értékû (a vételár
vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázatok
esetén az ajánlattevõk között nyilvános ártárgyalásra kerül
sor, amelynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését meg-
elõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti. A pályá-
zattal kapcsolatban további információk szerezhetõk Tóth

7372 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/43. szám



István felszámolóbiztostól, a 06 (20) 377-1916-os telefon-
számon.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfele-
lõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa a pá-
lyázatot.

A TÍZEK Felszámoló, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(cégjegyzékszám: [01 09 729062]; 1211 Budapest, Gyepsor
u. 1.) mint a SZABOLCS-NYÚL Kereskedelmi és Szol-
gáltató Kft. „f. a.” (cégjegyzékszám: [15 09 066880]; 4600
Kisvárda, Tompos u. 32.; levelezési cím: Karcsa, Táncsics
M. út 1.) felszámolója, Megay Róbert Péter felszámoló-
biztos

nyilvános pályázat

útján értékesítésre meghirdeti az alábbi vagyonelemeket:
1. A természetben Karcsa, Biharomtanyán található

096/1. hrsz.-ú 28 260 m2 kivett állattartó épület és udvar
megnevezésû, 096/2. hrsz.-ú 1831 m2 kivett saját haszná-
latú út megnevezésû, 096/4. hrsz.-ú 40 083 m2 kivett állat-
tartó épület és udvar megnevezésû, 096/5. hrsz.-ú
11 448 m2 kivett állattartó épület és udvar megnevezésû,
096/6. hrsz.-ú 47 677 m2 kivett állattartó épület és udvar
megnevezésû egységes területet képezõ külterületi ingat-
lanok egyben történõ értékesítésre, nettó 165 700 000 Ft
irányáron.

2. A természetben Vásárosnamény Tisza-part, Berek
sétány 965. szám alatt található 4424/6. hrsz.-ú 114 m2 ki-
vett üdülõépület megnevezésû belterületi ingatlan, nettó
4 800 000 Ft irányáron.

3. A természetben Vásárosnamény, Deák Ferenc
u. 17/A alatt található 0301/4. hrsz.-ú 19 032 m2 kivett ma-
jor megnevezésû külterületi ingatlan, nettó 40 000 000 Ft
irányáron.

4. A természetben Budapest VI. kerület, Székely Berta-
lan u. 11. földszint alatt található 28391/0/A/13. hrsz.-ú
68 m2 iroda megnevezésû belterületi ingatlan, nettó
15 000 000 Ft irányáron.

5. Az 1. és 3. tételszámon szereplõ ingatlanokon talál-
ható ingóságok, a nyúltartás-technológia elemei (nyúlket-
recek, silók, trágyakihúzók, ventilátorok, hûtõpanelek, ví-
zipanelek, takarmánybehordók, klímák) és a nyúltartáshoz
kapcsolódó egyéb ingóságok 65 tételszámon, nettó
145 000 000 Ft irányáron.

Az ajánlati feltételeket tartalmazó tájékoztató doku-
mentáció és a jelentkezési lap a felszámolónál megte-
kinthetõ és 50 000 Ft + áfa/csomag áron megvásárol-
ható.

A pályázaton való részvétel feltételei:
– Az írásban benyújtott ajánlat, melynek tartalmaznia

kell a megvásárolni szándékozott tétel/ek ajánlott vétel-
árát, a fizetés módját, a fizetési feltételekre vonatkozó nyi-
latkozatokat, fedezetigazolást.

– A pályázó fõbb adatait (személyi igazolvány vagy
30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány).

– A megvásárolni kívánt tétel/ek irányára 10%-ának
megfelelõ ajánlati biztosíték befizetése a SZABOLCS-
NYÚL Kft. „f. a.” nevére a felszámolónál pénztári befize-
téssel, vagy a felszámoló TÍZEK Kft. Erste Bank Nyrt.-nél
vezetett 11994105-06368915-10000001 számú bank-
számlájára történhet legkésõbb az ajánlatok benyújtása
idõpontjáig.

– A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy ajánlatát a le-
adási határidõtõl számított 20 napig fenntartja.

Elõnyben részesül az a pályázó, aki az egyes tételek
összes vagyonelemére egy csomagban tesz ajánlatot.

A vételi ajánlatot zárt borítékban, „PÁLYÁZAT”
megjelöléssel, írásban, legkésõbb a Cégközlönyben való
megjelenéstõl (2008. október 16.) számított 15. nap
10 óráig kell benyújtania a kijelölt felszámoló székhe-
lyén, átvételi elismervény ellenében, vagy bizonyított
postai feladással.

Az ajánlatok bontása és értékelése a megjelenéstõl szá-
mított 20 napon belül, közjegyzõ elõtt történik. Az értéke-
sítésre meghirdetett vagyon bemutatását elõzetes értesítés
esetén biztosítjuk, arról készült tájékoztató anyag a felszá-
molónál megtekinthetõ. További információt dr. Megay
Oktávtól lehet kérni a 06 (30) 943-4216-os telefonszámon.

Az ajánlati biztosítékot (bánatpénzt, nem kamatozik)
eredményes pályázat esetén a vételárba beszámítjuk, si-
kertelen pályázók részére a befizetett összeget visszautal-
juk. Az eredményes, de szerzõdést nem kötõ pályázó a bá-
natpénzt elveszti.

A felszámoló felhívja a törvényen és szerzõdésen alapu-
ló elõvásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályá-
zati feltételekben meghatározott idõpontig jelentsék be,
megjelölve a pontos igényüket. Érvényes pályázat esetén a
szerzõdési feltételek elfogadásával, a bánatpénz megfize-
tésével, a nyertes pályázó helyébe lép.

Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló fenntartja
magának a jogot, hogy a postai úton sérülten érkezett borí-
ték esetén érvénytelen, valamint megfelelõ ajánlat hiányá-
ban az értékesítést részben vagy egészben eredménytelen-
nek nyilvánítsa.

A Patik, Varga és Társaik Gazdasági Tanácsadó Zárt-
körûen Mûködõ Részvénytársaság (Cg.: [14 10 300109];
8840 Csurgó, Széchenyi tér 15.) mint a HEGEDÛS Ke-
reskedelmi Zrt. „f. a.” (Cg.: [20 10 040251]; 8800 Nagy-
kanizsa, Csengery u. 90.) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a gazdálkodószervezet alábbi vagyon-
tárgyait:
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– A csurgói 1764. hrsz. alatt felvett „telephely és rak-
tár” tkv.-i megnevezésû, összesen 1 ha 2370 m2 tkv.-i
térmértékû hûtõház ingatlana, ahol három felépítmény
található (587 m2, 845 m2 és 159 m2). Az ingatlanhoz
tartozik a teljes hûtõházi technológia is.

Pályázati irányár: 130 000 000 Ft + áfa, mindösszesen
156 000 000 Ft (fordított áfa).

– A csurgói 900/1. hrsz. alatt felvett „üzletház és ud-
var” tkv.-i megnevezésû, összesen 2390 m2 tkv.-i térmér-
tékû üzletház, melynek teljes alapterülete 3835 m2.

Pályázati irányár: 250 000 000 Ft + áfa, mindösszesen
300 000 000 Ft (fordított áfa).

– A csurgói 1041/2. hrsz. alatt felvett „kivett, bolt”
tkv.-i megnevezésû, összesen 318 m2 tkv.-i térmértékû in-
gatlan, melyen jelenleg családi házként használt, korábban
üzletházfunkciót szolgáló, összesen 711 m2 hasznos alap-
területû felépítmény található.

Pályázati irányár: 40 000 000 Ft + áfa, vagyis mind-
összesen 48 000 000 Ft (fordított áfa).

Az értékesítés feltételeirõl részletes információ a felszá-
molótól kérhetõ [8840 Csurgó, Széchenyi tér 15., tel. és
fax: 06 (82) 471-412, 471-426, 471-829] és vele egyeztet-
hetõ idõpont az ingatlanok megtekintésére is.

A benyújtandó pályázatoknak tartalmazniuk kell:
– a pályázó adatait (név, cím, cégkivonat, adószám),
– az ajánlott áfa nélküli vételár pontos megjelölését,
– fizetési feltételek meghatározását és a fizetõképesség

igazolását.
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 Nyrt. csurgói fi-
ókjánál 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, „HE-

GEDÛS FA” jeligével kérjük személyesen benyújtani
vagy tértivevénnyel feladni az alábbi címre: Patik, Varga
és Társaik Gazdasági Tanácsadó Zrt. (8840 Csurgó,
Széchenyi tér 15.).

A pályázat beérkezési határideje:

2008. november 3-án 11 óra.

A pályázatok közjegyzõ jelenlétében történõ nyilvános
bontására a felszámoló székhelyén kerül sor 2008. novem-
ber 3-án 11 órakor.

A bontást követõen kerül sor a megjelent pályázók sze-
mélyes meghallgatására és – amennyiben a Cstv. 49/A. §
(4) bekezdésében írt feltételek fennállnak – az esetleges

nyilvános ártárgyalásra. A bontáson meg nem jelent pályá-
zókat a felszámoló a bontást követõ 8 napon belül írásban
értesíti a pályázat eredményérõl.

A felszámoló felhívja a jogosultakat, hogy az elõvá-
sárlási jogukat a legjobb ajánlat ismeretében azonos fel-
tételek mellett a nyilvános pályázat keretében gyakorol-
hatják.

Az Alexander & Co. Gazdasági Szaktanácsadó Kft.
(cégjegyzékszáma: [01 09 709122]; 1042 Budapest, Ár-
pád út 57–59.) mint a T-Privilég Építõ és Szolgáltató Kft.
„f. a.” (cégjegyzékszáma: [05 09 002739]; 3534 Miskolc,
Kuruc u. 29. V. 1.) kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság alábbi va-
gyontárgyait:

– 500 db fa raklap
Irányár: 1 000 000 Ft.
Elõnyt élvez az a pályázó, aki a fenti vagyontárgyakat

együttesen, vagy több vagyontárgyat kíván egyszerre
megvásárolni. Az eladóval szembeni hitelezõi követelések
vételárába történõ beszámítására nincs lehetõség. A fel-
számoló a vagyontárgyakhoz kapcsolódóan kellékszava-
tosságot nem vállal.

Pályázatokat a felszámoló postacímére (3526 Miskolc,
Hatvanötösök útja 1. fszt. 2.) vagy személyesen az Ale-
xander & Co. Kft., 3526 Miskolc, Hatvanötösök útja 1.
fszt. 2. sz. alatti irodájában kell benyújtani a Cégközlöny-
ben való közzétételtõl (2008. október 16.) számított
15. nap 12 óráig. A pályázati borítékra kérjük ráírni a
„T-Privilég Kft. f. a. pályázat” jeligét. A pályázat bontásá-
ra a pályázati határidõ lejáratát követõen 15 napon belül,
közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A pályázat elbírálása és a
pályázók értesítése a pályázat bontását követõ 15 napon
belül történik meg.

A pályázaton az vehet részt:
– aki a „T-Privilég Kft. f. a. pályázat bánatpénz” közle-

ménnyel a becsérték 10%-ának megfelelõ bánatpénzt a
felszámoló 10103173-49893900-01000001 számú Buda-
pest Bank Rt.-nél vezetett számlájára, a banki átutalási na-
pokat is figyelembe véve befizette úgy, hogy az legkésõbb
a pályázati határidõ lejártakor minden kétséget kizáróan
igazolva legyen, vagy személyesen a társaság házipénztá-
rába, a felszámoló irodájában (3526 Miskolc, Hatvanötö-
sök útja 1. fszt. 2.) a pályázati határidõ lejártáig befizet;

– aki legalább 60 napi ajánlati kötöttséget vállal;
– aki a kialakult vételár megfizetésére 8 banki napon

belüli teljesítést vállalt.
Megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában

legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázatok esetén az ajánlat-
tevõk között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, amely-
nek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a
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résztvevõkkel a felszámoló ismerteti. A pályázattal kap-
csolatban további információk szerezhetõk az Alexan-
der & Co. Kft.-nél a 06 (46) 321-015-ös telefonszámon.

A felszámoló fenntartja a jogot, hogy megfelelõ ajánlat
hiányában eredménytelennek nyilvánítsa a pályázatot.

Az YPLON Vagyonkezelõ, Felszámoló és Pénzügyi Ta-
nácsadó Kft. (Cg.: [01 09 461424]; 1025 Budapest, Csévi
u. 11/B) mint a FESS ’90 Ipari és Kereskedelmi Kft.
„f. a.” (Cg.: [13 09 101371]; 2030 Érd, Bányász u. 29.)
felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós fürdõruha-készítésbõl maradt aláb-
bi eszközeit.

Elasztik kelme 1180 m.
Az eszköz irányára: 300 000 Ft + áfa.
A bánatpénz összege: 30 000 Ft.
Mellkosárszivacs (pár) 2170 db.
Az eszköz irányára: 100 000 Ft + áfa.
A bánatpénz összege: 10 000 Ft.
Mûszál cérna (kúp, 10 000 m) 1604 db.
Az eszköz irányára: 200 000 Ft + áfa.
A bánatpénz összege: 20 000 Ft.
A vételárat a szerzõdéskötéssel egy idõben, készpénz-

ben kell megfizetni.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
A pályázó adatait (név, cím, cégkivonat, adószám).
A felajánlott vételárat.
Az ajánlat érvényességi idejét.
A pályázó köteles a pályázati kiírásban meghatározott

összeget bánatpénzként a FESS ’90 Kft. „f. a.” házipénztá-
rába befizetni, az YPLON Kft. székhelyén.

A befizetés igazolását a pályázati anyaghoz mellékelni
kell.

Ajánlatot az eszközökre csak külön-külön lehet tenni.
Az eszközök megtekintésére a 200-5464-es telefonszá-

mon elõzetesen egyeztetett idõpontban van lehetõség.
A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért kelléksza-

vatosságot a felszámoló nem vállal.
A beszámítás lehetõségét a törvény kizárja.
A pályázatban 60 napos ajánlati kötöttséget kell vál-

lalni.
Az ajánlatot zárt borítékban, személyesen kérjük eljut-

tatni a felszámoló székhelyére (a postai úton való kézbesí-
tést, annak kockázata miatt kizárjuk).

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb a je-
len hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008.
október 16.) számított 15. nap 12 óra (munkanapokon
10–14 óráig).

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvé-
telérõl elismervényt állít ki.

A felszámoló fenntartja a jogot arra, hogy a nyilvános
értékesítést megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelen-
nek nyilvánítsa.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.

A benyújtási határidõt követõ 15 napon belül a felszá-
moló az ajánlatokat értékeli. Több megfelelõ, azonos érté-
kû ajánlat esetén a felszámoló a pályázók között nyilvános
ártárgyalást tart.

Az esetleges elõvásárlásra jogosultak ezen jogukat a pá-
lyázat keretében gyakorolhatják.

Az ajánlatok értékelésérõl a felszámoló a pályázókat
írásban értesíti.

További információk telefonon, Varga Balázs felszá-
molóbiztostól kérhetõk, a 200-5464-es telefonszámon.

Az YPLON Vagyonkezelõ, Felszámoló és Pénzügyi Ta-
nácsadó Kft. (Cg.: [01 09 461424]; 1025 Budapest, Csévi
u. 11/B) mint az INVESZTA Lízing Regionális Lízing és
Befektetõ Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 689790]; 1037 Buda-
pest, Farkastorki út 15.) Fõvárosi Bíróság által kijelölt fel-
számolója (a továbbiakban: felszámoló)

nyilvános pályázat

útján kívánja értékesíteni az adós vagyontárgyait az aláb-
biak szerint:

1. Szajol külterületén, kivett telephely beépített terü-
let megnevezésû 0150/6. hrsz. alatt található, összesen
20 000 m2 nagyságú, 3/4 tulajdoni hányadú ingatlant.

Irányár: 20 000 000 Ft + áfa, bánatpénz: 2 000 000 Ft.
2. Szajol külterületén, szántó megnevezésû 0150/7.

hrsz. alatt található, összesen 30 000 m2 nagyságú 1/1 tu-
lajdoni hányadú ingatlant.

Irányár: 3 000 000 Ft, bánatpénz: 300 000 Ft.
A vételárat a szerzõdéskötéstõl számított 8 napon belül

készpénzben, vagy átutalással kell megfizetni.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
A pályázó adatait (név, cím, gazdasági társaságok eseté-

ben 1 hónapnál nem régebbi cégkivonat és eredeti aláírási
címpéldány).

A felajánlott vételárat, a fizetés módját.
Az ajánlat érvényességi idejét.
A pályázó köteles a megjelölt bánatpénzt az INVESZ-

TA Kft. „f. a.” házipénztárába befizetni, legkésõbb a pá-
lyázat benyújtásának határidejéig.

A befizetés igazolását a pályázati anyaghoz mellékelni
kell.

A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért kelléksza-
vatosságot a felszámoló nem vállal.

A beszámítás lehetõségét a törvény kizárja.
A pályázatban 60 napos ajánlati kötöttséget kell vál-

lalni.

2008/43. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 7375



Az ajánlatot zárt borítékban, személyesen kérjük eljut-
tatni a felszámoló székhelyére (a postai úton való kézbesí-
tést, annak kockázata miatt kizárjuk).

A pályázatra kérjük ráírni: ,,INVESZTA Kft. f. a. pá-
lyázat”.

Az ajánlatok benyújtásnak idõpontja: legkésõbb a jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétélelétõl (2008. ok-
tóber 16.) számított 15. nap 12 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvé-
telérõl elismervényt állít ki.

A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy a
nyilvános értékesítést megfelelõ ajánlat hiányában ered-
ménytelennek nyilvánítsa.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.

A benyújtási határidõt követõ 15 napon belül a felszá-
moló az ajánlatokat értékeli. Több megfelelõ, azonos érté-
kû ajánlat esetén a felszámoló a pályázók között nyilvános
ártárgyalást tart.

Az ajánlatok értékelésérõl a felszámoló a pályázókat
írásban értesíti.

További információk Varga Balázs felszámolóbiztostól
kérhetõk a 200-5464-es telefonszámon.

A CSABAHOLDING Kft. (Cg.: [01 09 683720]; 1146
Budapest, Thököly út 59/A I. 3.) mint a Do-Brasilo Kft.
(cégjegyzékszáma: [14 09 307429]; 7918 Lakócsa, Petõfi
u. 59.; régi neve: GOLDWERT V. Építõipari, Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, székhe-
lye: 8100 Várpalota, Thököly u. 54.) adós kijelölt felszá-
molója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a nevezett felszámolás alatt álló szervezet
alábbi vagyontárgyát:

1. Skoda Octavia 1.4. 16V Ambiente típusú, 2005 gyár-
tási évû 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 31-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: ,,Do-Brasilo Kft. f. a. pá-
lyázat”.

A pályázatok beérkezésének határideje:

2008. október 31. 11 óra.

A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, cí-
mét, gazdálkodószervezet 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.

Megfelelõ, azonos értékû, vagy 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 tör-
ténõ megkötésének végsõ határideje: 2008. november 15.

A „TANÁCS-ADÓ” Zrt. (Cg.: [09 10 000162]; 4030
Debrecen, Fokos u. 14.) felszámoló szervezet megbízásá-
ból, dr. Vollay Ferenc mint a SROT Kft. „f. a.” (Cg.:
[09 09 007201]; 4032 Debrecen, Akadémia u. 75.), a
Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 2. Fpk. 09-05-001013/11. sz.
végzésével kijelölt felszámolója

pályázati úton

meghirdeti a kft. tulajdonát képezõ alábbi ingatlant, vala-
mint eszközöket.

Sáp, vasútállomás területén található házas ingatlan, kb.
600 m2-nyi terület önállóan le van kerítve. Az épület alap-
területe 65 m2.

Az ingatlan irányára: 1 000 000 Ft + áfa.
Eszközök:
– Számítógép (selejtezett) 40 000 Ft + áfa.
– Szállítószalag (üzemképtelen, hiányos) 100 000 Ft

+ áfa.
– Fûkasza (üzemképtelen, hiányos) 20 000 Ft + áfa.
– Irodaberendezés (selejtezett) 40 000 Ft + áfa.
A pályázatokat „SROT pályázat” megjelölésû, zárt bo-

rítékban, két példányban kell megküldeni, vagy beadni a
felszámoló szervezet, 4030 Debrecen, Fokos u. 14. szám
alatti irodájába.
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Az ingatlan átírásával kapcsolatos valamennyi költség a
vevõt terheli (ügyvéd stb.).

A pályázat beadásának feltétele az irányár áfával növelt
10%-ának bánatpénzként való befizetése – tekintettel ar-
ra, hogy a kft. bankszámlával nem rendelkezik – a fel-
számoló szervezet ERSTE Banknál vezetett 10609005-
00000000-04795272 számú számlájára, legkésõbb a pá-
lyázat beadásának határidejéig.

A pályázatnak tartalmaznia kell a vételi ajánlaton túl-
menõen az ajánlattevõ nevét, címét, társaság esetében
3 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, az aláírásra jogosult
aláírási címpéldányát, valamint a vételár kifizetésére a biz-
tosítékot, ami lehet elsõ osztályú bankgarancia, illetve
azonnali készpénzfizetés.

A pályázat feltétele továbbá az esetleges környezeti ká-
rok költségeinek átvállalása.

Felszámolóbiztos kéri a pályázókat – az esetleges félre-
értések elkerülése végett –, hogy vételi ajánlatukat nettó +
áfa bontásban adják meg.

A felszámolóbiztos felhívja a pályázók figyelmét arra,
hogy amennyiben a pályázatot postán küldik, a vételi aján-
latot abban az esetben áll módjában figyelembe venni, ha
az ajánlat legkésõbb a pályázatbontás elõtti nappal megér-
kezik, tekintettel arra, hogy a postabontás 9 óra után tör-
ténik.

A pályázat beérkezésének határideje:

2008. november 3. 8 óra.

A pályázatbontás ideje: 2008. november 3. 9 óra.
A pályázatbontás közjegyzõ jelenlétében történik.
Az elõvásárlásra jogosultak elõvásárlási szándékukat

– jogosultságuk igazolásával – a pályázatbenyújtás határ-
idejéig, írásban nyújthatják be.

A pályázat elnyerése esetén a bánatpénz foglalóvá
válik.

Ha több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozá-
sában legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat érkezik, a fel-
számoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart,
amelynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõ-
zõen közli a felekkel.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlatok hiányá-
ban eredménytelenné nyilváníthatja.

A bánatpénz visszautalására, a pályázat eredményének
kihirdetését követõ 30 napon belül kerül sor.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást ad
dr. Vollay Ferenc felszámolóbiztos, a 06 (52) 411-453-as
telefonszámon.

A CÉG-CONTROLL Felszámoló, Könyvvizsgáló, Ta-
nácsadó és Kereskedelmi Kft. (Cg.: [01 09 690835]; 1113
Budapest, Bartók Béla út 72. fszt. 2.; levelezési cím: 1443

Budapest, Pf. 239), mint a JOAMIT Kereskedelmi és Épí-
tõipari Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma: [04 09 006577]; cí-
me: 5551 Csabacsûd, József Attila u. 1/A), Békés Megyei
Bíróság 2. Fpk. 04-08-000055/4. sz. jogerõs végzésével ki-
jelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ, szarvasi ingatlan-nyilvántartásban
nyilvántartott alábbi ingatlanokat:

– Békésszentandrás, belterületi 95/8. helyrajzi számú
ingatlan

Irányár: 1 500 000 Ft + áfa (egymillió-ötszázezer forint
+ áfa).

– Békésszentandrás, belterületi 1872/2. helyrajzi szá-
mú ingatlan

Irányár: 1 500 000 Ft + áfa (egymillió-ötszázezer forint
+ áfa).

A felszámoló a fenti vagyonelemeket külön-külön érté-
kesíti.

A pályázatban való részvétel feltétele a meghirdetett
bruttó irányár legalább 10%-ának bánatpénzként való be-
fizetése, legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig
„JOAMIT Kft. f. a.” megjelöléssel személyesen a házi-
pénztárba, vagy a CÉG-CONTROLL Kft. 10100716-
46601100-02000004 sz. elkülönített bankszámlájára.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos
címét, a pályázati vételárat (nettó ár Ft + áfa). A pályázat-
hoz mellékelni kell, ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói
igazolvány másolatát, gazdasági társaságnál 30 napnál
nem régebbi cégkivonatot, illetve másolatát, minden eset-
ben a pályázó adószámát, statisztikai és pénzforgalmi jel-
zõszámát, valamint a bánatpénz befizetését (átutalását) bi-
zonyító banki igazolást.

A bánatpénz a pályázati felhívás visszavonása, az aján-
latok érvénytelenségének megállapítása, valamint a pályá-
zatok elbírálása után visszafizetésre kerül az alábbi kivéte-
lektõl eltekintve:

Nem jár vissza, ha az ajánlattevõ a pályázatot megnyeri,
és ezért a vételárba be kell számítani. Továbbá akkor sem,
ha az ajánlattevõ az ajánlati kötöttség idõtartama alatt
ajánlatát visszavonta, vagy a szerzõdés megkötése neki
felróható vagy az õ érdekkörében felmerült más okból hiú-
sul meg. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha az
ajánlattevõ a benyújtásra nyitva álló határidõ lejárta elõtt
vonta vissza ajánlatát, vagy a bánatpénz befizetése ellené-
re nem nyújtott be pályázatot.

A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.

Az értékesítésre kerülõ vagyonelemért a felszámoló
kellékszavatosságot nem vállal, azt a pályázó megtekintett
és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulaj-
donjog változásával kapcsolatos minden költség a pályá-
zót (vevõt) terheli.
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Az adásvételi szerzõdés létrejöttének és a birtokba lé-
pésnek is elõfeltétele a teljes vételár kiegyenlítése.

Az ajánlatokat személyesen a felszámoló irodájában
(1113 Budapest, Bartók Béla út 72. fszt. 2.) hétfõtõl pénte-
kig 9–12-óráig, vagy írásban (1443 Budapest, Pf. 239) kell
benyújtani, legkésõbb

2008. november 3-án, 12 óráig

történõ beérkezéssel. A zárt borítékra kérjük ráírni:
,,JOAMIT Kft. f. a. pályázat”.

Az ingatlanokkal kapcsolatos információ kérhetõ a 06
(1) 413-6714-es telefonszámon, illetve a fotók megtekint-
hetõk a felszámoló irodájában munkanapokon 9–14 óráig.

A pályázatok bontására és elbírálására a benyújtási határ-
idõ lejárta után számított 15 munkanapon belül közjegyzõ
jelenlétében kerül sor.

A felszámoló értesíti az esetleges elõvásárlásra jogosul-
takat, hogy elõvásárlási jogukat ezen pályázaton gyakorol-
hatják.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilvánítja, és új pályázatot írhat ki.

A vételi jogot elnyerõ pályázóval az adós cég nevében a
felszámoló – az értékesítést követõ 30 napon belül – meg-
köti az adásvételi szerzõdést.

Kereskedelmi képviseletek megszûnése

Az ALPINE JOINT VENTURE ESTABLISHMENT
(székhely: Vaduz, Liechtenstein, nyilvántartási szám:
FL–0001.121.806-3, Öffentlichkeitsregister Liechten-
stein, képviseli: az alapítói jogok tulajdonosa, ADMINT-
RUST SERVICES AG – Städtle 31, 9490 Vaduz, Liech-
tenstein), mint az ALPINE JOINT VENTURE ESTAB-
LISHMENT Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi
Képviselete (Cg.: [01 12 071093]; székhely: 1182 Buda-
pest, Halomegyházi u. 2/A) alapítója 2008. szeptem-
ber 24-én kelt alapítói határozatában elhatározta a képvi-
selet megszüntetését.

A képviselet felhívja a hitelezõit, hogy a hirdetmény
Cégközlönyben való közzétételét (2008. október 16.) kö-
vetõ 30 napon belül követeléseiket a képviseletnél jelent-

sék be, illetve a hirdetmény közzétételét megelõzõen ke-
letkezett és ezen idõpontig esedékessé nem vált követelé-
seik után biztosítékra tarthatnak igényt. A hitelezõk a hir-
detmény közzétételétõl számított harmincnapos jogvesztõ
határidõn belül jogosultak bejelenteni, ha a képviselet
megszûnésével összefüggésben biztosítékra tartanak
igényt. Nem jogosult biztosítékra a hitelezõ, ha a megszû-
néshez kapcsolódó kockázattal arányos biztosítékkal
– jogszabály rendelkezése, vagy szerzõdés alapján – már
rendelkezik, vagy ha a képviselet pénzügyi, vagyoni hely-
zetére figyelemmel a biztosítékadás indokolatlan.

A Temsa Sanay Ve Ticaret A.S. Magyarországi
Kereskedelmi Képviselet (Cg.: [03 12 100042]; szék-
hely: 6000 Kecskemét, Halasi út 29.; adószám:
[22199885-1-03]) közzéteszi, hogy a képviselet alapítója
2008. szeptember 17-én elhatározta a képviselet megszün-
tetését.

A képviselet felhívja hitelezõit, hogy követeléseiket a
Cégközlönyben való közzétételtõl (2008. október 16.) szá-
mított harminc (30) napon belül a képviselet fenti címére
jelentsék be.

Bélyegzõ és számlatömb érvénytelenítése

A D-FENCE 2002 Vagyonvédelmi és Szakipari Szol-
gáltató Bt. alábbi szövegû bélyegzõje, valamint az
AG7S–0426351 kezdetû számlatömbje elveszett.

A bélyegzõ szövege:

D-FENCE 2002
Vagyonvédelmi és Szakip. Szolg. Bt.

2194 Tura, Csendes u. 14.
Adósz: 21361128-2-13

Szla: 11739054-20129154

A bélyegzõ és a számlatömb használata 2008. októ-
ber 11-étõl érvénytelen.
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Az Emberbarát Alapítvány

közleménye

a személyi jövedelemadó 1%-ának felhasználásáról

Az Emberbarát Alapítvány (1105 Budapest, Cserkesz
u. 7–9., adószám: 19719610-2-42) – mint az 1996. évi
CXXVI. törvény által meghatározott kedvezményezett – a
2007. évben befolyt 1 541 558 Ft összegû 1%-os szja-t
szenvedélybetegek ellátására fordította.

Ezúton is köszönjük az alapítványunknak nyújtott tá-
mogatást.

Emberbarát Alapítvány kuratóriuma

A VOLÁN Rehabilitációs Alapítvány

közleménye

a személyi jövedelemadó 1%-ának felhasználásáról

A VOLÁN Rehabilitációs Alapítvány (1066 Buda-
pest, Teréz krt. 38., adószám: 18154427-1-42) ezúton tájé-
koztatja mindazokat, akik az alapítvány részére felajánlot-
ták személyi jövedelemadójuk 1%-át, hogy a 2007. évben
befolyt 93 622 Ft-ot a VOLÁN Rehabilitációs Alapítvány
a késõbbiekben felmerülõ – alapítványi célok megvalósí-
tását célzó – igények teljesítésére tartalékolja, felhasználás
az összegbõl nem történt.

A VOLÁN Rehabilitációs Alapítvány ezúton is köszö-
netét fejezi ki a támogatóknak.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR

Az EU-Jogszabálytár az Európai Unió magyarra lefordított elsõdleges (alapszerzõdések, csatlakozási okmányok)
és másodlagos (az Európai Unió szervei által alkotott jogi aktusok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jogszabálytár DVD-n a dokumentumok többféle szempont (évszám, Celex-szám, kibocsátó stb.) szerint
kereshetõk. Az adatbázisból megismerhetõk a joganyagok jellemzõi (megjelenés adatai, kibocsátó, hatályosság,
egyéb lényeges megjegyzések stb.), valamint közvetlenül elérhetõk azok kapcsolatai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Európai Unió jogában kevésbé jártas felhasználók számára lényeges információkkal szolgálnak az EU
Asszisztens menüpontban található ismertetõk.
Az EU Extra menüpont tartalmazza a magyar csatlakozási okmányt, valamint egyéb kiemelkedõen fontos európai
vonatkozású dokumentumokat.
Az EU-Jogszabálytár felhasználóbarát kialakítása és könnyen kezelhetõ funkciói hasznos és gyors segítséget
nyújtanak mind az EU-jogban már jártas, mind az azzal most ismerkedõ felhasználók számára.
Az EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR között is mûködik az átjárhatóság, vagyis ha az
EU-Jogszabálytárban magyar jogszabályra van hivatkozás, akkor azt az EU-Jogszabálytárból azonnal meg lehet
nyitni.

Az EU-Jogszabálytár elõfizetési díjából a Hivatalos Jogszabálytár elõfizetõi 50% kedvezményt kapnak.

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 72 000 Ft + áfa �
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft + áfa �
10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft + áfa �
25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft + áfa �
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft + áfa �
100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az EU-JOGSZABÁLYTÁR változatát ................. példányban, 2008. ............................................ hónaptól.

A megrendelõ neve: .............................................................................................................................................

A megrendelõ címe: .............................................................................................................................................

Ügyintézõ neve: ...................................................................................................................................................

Telefonszáma: ......................................................................................................................................................

Küldési név, cím: ..................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás

Megrendeléssel kapcsolatban érdeklõdni lehet a 06-80-200-723-as zöldszámunkon és a 266-5095-ös
telefonszámon.
A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.,
faxszámon a 266-8906, illetve e-mail-en az ugyfel@mhk.hu-ra) kérjük eljuttatni.
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